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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”Opdatering af det faglige bidrag vedrørende dyrk-
ning af GM-afgrøder af raps, majs, kartofler, bederoer, hvede og byg” 
  
Hermed fremsendes revideret svar på bestillingen ” Opdatering af det faglige bidrag 
vedrørende dyrkning af GM-afgrøder af raps, majs, kartofler, bederoer, hvede og 
byg” modtaget via mail d.17/4- 2015. Besvarelsen blev fremsendt første gang d. 6. 
september 2015, men der er efterfølgende foretaget enkelte ændringer/tilføjelser, 
hvorfor denne version erstatter den tidligere fremsendte. 
Opgaven er udført som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeri-
et om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universi-
tet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018” (Punkt BP-19 i 
aftalens Bilag 2).  
 
Besvarelsen er udarbejdet af følgende medarbejdere ved Aarhus Universitet: Senior-
forsker Birte Boelt, lektor Johannes Ravn Jørgensen, seniorforsker Per Kryger alle 
Institut for Agroøkologi, Lektor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylærbio-
logi og Genetik, Professor Christian Frølund Damgaard, Institut for Bioscience, samt 
konsulent Karl Tolstrup. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Horsted 
 
Kopi til: Center for Innovation  
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Bilag 1. Specifik adressering af dyrkningsafstande m.m., forventede 
ansøgninger om GM-dyrkningstilladelser i Danmark samt foranstaltninger 
ved grænsen til Tysland og til Sverige 
 

Forfattere:  
Birte Boelt1, Henrik Brinch-Pedersen2, Christian Damgaard3, Johannes Ravn Jørgensen1, Per Kryger1 og Karl 
Tolstrup4 

1Institut for Agroøkologi (AGRO) 
Aarhus Universitet (AU) 

2Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
Aarhus Universitet (AU) 

3Institut for Bioscience 
Aarhus Universitet (AU) 

4Tidligere DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet (AU). Nu privat faglig 
konsulent. 

 

 

 

1. Anbefalinger til dyrkningsafstande og dyrkningsintervaller og eventuelt andre foranstaltninger, som 
kan opfylde krav om såvel maksimalt 0,9 % som 0,1 % GM-indhold i naboafgrøder til marker med 
genmodificerede raps, majs, kartofler, bederoer, hvede og byg. 

Udgangspunktet for arbejdet har været Udredningsgruppens rapporter fra henholdsvis 2003, 2007 og 2011, 
samt ”Udredning af pollenspredning fra genmodificeret majs under danske forhold” fra 2013 (Tolstrup et 
al., 2003, Tolstrup et al., 2007, Boelt et al., 2011, Boelt og Jørgensen, 2013). Den nyeste internationale 
litteratur inden for området er gennemgået, og for majs er der foretaget en gen-analyse af tidligere 
publicerede data fra nordtyske undersøgelser (Langhof et al., 2010). Forfatternes anbefalinger er anført i 
Tabel 1 nedenfor. Der henvises til Bilag 2 for afgrødespecifikke detaljer. 
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Tabel 1. Oversigt over afgrødespecifikke virkemidler, der foreslås for at sikre sameksistens for 
produktionsafgrøderne raps, majs, kartofler, bederoer, hvede og byg. 

Afgrøde 

 
Produk-

tionsform 

Max. 
utilsigtet 

GM-
indhold 

Afstand-
skrav (til 

afgrøde af 
same art) 

Dyrknings- 
interval 

Obligatoriske virkemidler 
(GM-avler) 

Yderligere 
virkemidler 

Raps 

Konventionel 0,9 150 m 8 år Anvendelse af certificeret udsæd 
(med maksimalt 0,3% utilsigtet 
GM-indhold i konventionel 
produktion (0,9% tærskelværdi) 
og <0,1% i forbindelse med 
0,1% tærskelværdi) 
Rengøring af maskiner og 
transportudstyr efter GM-avl og 
ved maskinfællesskab 
Jordbearbejdning efter høst af 
raps tidligst 20. september + 
bekæmpelse af raps spildplanter 
Transport af GM-raps i frøtætte 
containere 

Bekæmpelse af 
beslægtet ukrudt på 
marken og 
omkringliggende 
arealer  
 
Hensyntagen til 
markstørrelse og  
-form  
 
Valg af sædskifte som 
reducerer indhold af 
GM-frø i jordens 
frøbank 
 
 

Konventionel 0,1 500 m 8 år 
Økologisk 0,1 500 m 12 år 

Majs Konventionel 0,9 150 m 0 år Anvendelse af certificeret udsæd 
(med maksimalt 0,5% utilsigtet 
GM-indhold i konventionel 
produktion (0,9% tærskelværdi) 
og <0,1% i forbindelse med 
0,1% tærskelværdi) 
Rengøring af maskiner og 
transportudstyr efter GM-avl og 
ved maskinfællesskab 

Hensyntagen til 
markstørrelse og  
-form  
 
Værnebælte som 
alternativ til eller i 
kombination med 
afstandskrav 
 

Konventionel 0,1 300 m 0 år 
Økologisk 0,1 300 m 0 år 

Kartofler Konventionel 0,9 10 m 3 år Anvendelse af certificeret udsæd 
(med maksimalt 0,5% utilsigtet 
GM-indhold i konventionel 
produktion (0,9% tærskelværdi) 
og <0,1% i forbindelse med 
0,1% tærskelværdi) 
Overvågning og bekæmpelse af 
spildplanter og gengroninger 
Kun overfladisk behandling af 
jorden og ikke pløjning efter 
GM-kartofler 
Rengøring af maskiner og 
transportudstyr efter GM-avl og 
inden ikke-GM-avl og ved 
maskinfællesskab 

 
Konventionel 0,1 20 m 4 år 
Økologisk 0,1 20 m 4 år 

Bederoer Konventionel 0,9 10 m 3 år Anvendelse af certificeret udsæd 
(med maksimalt 0,5% utilsigtet 

Hensyntagen til 
markstørrelse og  Konventionel 0,1 10 m 3 år 
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Økologisk 0,1 10 m 3 år GM-indhold i konventionel 
produktion (0,9% tærskelværdi) 
og <0,1% i forbindelse med 
0,1% tærskelværdi) 
Fjernelse af stokløbere og 
bekæmpelse af ukrudtsroer og 
overliggere 
Rengøring af maskiner og 
transportudstyr efter GM-avl og 
ved maskinfællesskab 

-form 

Valg af sædskifte som 
reducerer indhold af 
GM-frø i jordens 
frøbank 
 

Byg og 
hvede 

Konventionel 0,9 1 m 1 år Anvendelse af certificeret udsæd 
(med maksimalt 0,5% utilsigtet 
GM-indhold i konventionel 
produktion (0,9% tærskelværdi) 
og <0,1% i forbindelse med 
0,1% tærskelværdi) 
Rengøring af maskiner og 
transportudstyr efter GM-avl og 
ved maskinfællesskab 

 
Konventionel 0,1 1 m 1 år 
Økologisk 0,1 1 m 1 år 

 

 

2. Et bud på GM-afgrøder af majs, raps, kartofler, bederoer, hvede og byg der kan forventes at blive 
ansøgt om dyrkningstilladelse til i Danmark i løbet af de næste 2, 5 og 10 år. 

Udbredelsen af GM-afgrøder er støt stigende. Fra 1996 til 2014 steg GM-arealet fra 1,7 mio ha til 181,5 mio 
ha. Fra 2013 til 2014 steg arealet med 3-4%. Top GM-afgrøderne er (rangeret efter udbredelse) sojabønne, 
majs, bomuld og raps. Af alt soja dyrket på verdensplan er 82% GM. For bomuld, majs og raps er tallene 
henholdsvis 68, 30 og 25%. Af andre GM-afgrøder dyrket i 2014 kan nævnes lucerne, sukkerroer, papaya, 
squash, popler, tomat, peberfrugt og aubergine.  

Udbredelsen af GM-afgrøder foregår ikke mindst i udviklingslandende. I 2014 blev der registreret dyrkning 
af 94,1 mio ha GM-afgrøder i udviklingslandene. For tredje år i træk dyrkes der mere GM-afgrøder i 
udviklingslandende end i de industrialiserede lande.  

Top fem landende, som dyrker GM-afgrøder er USA, Brasilien, Argentina, Indien og Canada. I Europa 
dyrkede fem lande i 2014 i alt 143.016 ha GM-majs. Spanien dyrker mest GM-majs med 131.538 ha. De 
andre lande er Portugal, Tjekkiet, Rumænien og Slovakiet. 

De mest udbredte GM-egenskaber i dag er stadig herbicidtolerance, insektresistens og de to træk i 
kombination. En lang række yderligere egenskaber inden for abiotisk stress, udbytte, sygdomsresistens, 
produktkvalitet og bestøvnings-kontrolsystemer er under afprøvning og forventes i dyrkning i løbet de 
næste ti år. 

For yderligere oplysninger se fx: http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp og James (2014). 

 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp
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Der er flere trin fra at en virksomhed ansøger om dyrkningstilladelse for en GMO-konstruktion, indtil der er 
GM-afgrøder til rådighed for danske jordbrugere. Virksomheden skal opnå tilladelse til dyrkning af den 
pågældende GMO-konstruktion, som eksempelvis MON-810, i EU, og den skal krydses ind i sortsmateriale, 
som er relevant for de områder, hvor materialet ønskes dyrket. Dette GM-sortsmateriale skal igennem en 
traditionel sortsgodkendelsesproces, hvilket medfører, at den nye (GM) sort skal SES-testes og 
værdiafprøves. Disse tests kan gennemføres i et hvilket som helst EU-land, og godkendelse i ét EU-land 
giver tilladelse til markedsføring i hele EU-territoriet. Varighed af en SES-test er typisk 2 år, og tilsvarende 
varer en værdiafprøvningen 2 år, men den kan udvides til 3 år i tilfælde af tvivl. Afprøvning til 
sortsgodkendelse kan foregå parallelt med ansøgning om dyrkningstilladelse af en GM-konstruktion. 

Det nye Barroso-direktiv giver de enkelte EU-medlemslande mulighed for at tage stilling til, om man ønsker 
dyrkningsundtagelse for en EU-godkendt GMO-konstruktion. 

I det følgende gives et bud på, hvilke GMO-konstruktioner, der vil blive ansøgt om dyrkningstilladelse til i 
Danmark inden for de næste to, fem og ti år. 

 

Nedenstående bud baserer sig på kendskab til udviklingen inden for GM-afgrøder, GM-afgrøder, som 
allerede er implementeret i udlandet, samt kendskab til forventede fremtidige dyrkningsmæssige 
udfordringer. Der henvises til Bilag 2 for detaljer. 

 

To år: 

Majs: I et toårigt perspektiv vil fokus være på majs med herbicidtolerance og insektresistens. Disse GM-
egenskaber er allerede grundigt implementerede i udlandet og vil relativt enkelt kunne overføres til 
Danmark.   

Afhængig af udviklingen i udbredelsen af majshalvmøllet (Ostrinia nubilalis) som skadedyr i Danmark vil der 
kunne opstå ønske om dyrkningstilladelse til insektresistent majs.  

Vurderingen bunder i, at der siden 2012 er observeret angreb af majshalvmøl i Danmark. Majshalvmøl 
flyver fra juni og lægger æg på majsplantens blade. Efter klækning borer larven sig ind i majsplantens 
stængel, som derved svækkes og i nogle tilfælde dør. Angrebene er fundet i både majs til helsæd, 
kernemajs og sukkermajs. Majshalvmøl er vidt udbredt i Tyskland, men frem til 2014 er der i Danmark kun 
observeret mindre angreb, hvor under 5% af planterne er angrebne. Skadedyrets udbredelse kan 
forebygges ved at knuse stubben fra den afhøstede majs-mark, da larven overvintrer i stubben. Der kan 
også behandles kemisk med midlet Steward, som er godkendt i Danmark. En bekostelig men effektiv 
metode, som anvendes i Tyskland, er udsættelse af snyltehvepse i marken. Et alternativ er at dyrke 
insektresistent majs, hvor larven forhindres i at gnave i stænglen. 

I samme ombæring vil der også blive søgt om tilladelse til at dyrke herbicidtolerant majs. 
Herbicidtolerancen vil være som enkelt egenskab og i kombination med insektresistent, så majsen er både 
herbicidtolerant og resistent overfor majshalvmøl. Globalt set går udviklingen i denne retning.  
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Fem år: 

I et femårigt perspektiv vil fokus stadig fortrinsvis være på de ”gamle” GM egenskaber, som 
herbicidresistens og insektresistens via bt. 

Bederoer: 

Indfasningen af herbicidtolerante sukkerroer i USA har været den hurtigste af alle GM-afgrøder. I 2009, tre 
år efter introduktionen i 2007, var 90% af de dyrkede sukkerroer GM. I lyset af den succes, det har været at 
dyrke herbicidtolerante sukkerroer i USA, er det er sandsynligt, at der også vil blive ansøgt om 
dyrkningstilladelse i Danmark. 

Ti år: 

I et tiårigt perspektiv er det sandsynligt, at der vil blive søgt dyrkningstilladelse til afgrøder med andre GM-
egenskaber end herbicidtolerance og insektresistens. Forskningsmæssigt har GM-teknologien bevæget sig 
væk fra disse egenskaber for længe siden. Allerede i dag afprøves afgrøder med egenskaber inden for 
abiotisk stress, udbytte, sygdomsresistens og produktkvalitet (herunder også til bioenergi).   

Vurderet ud fra den forskning, som foregår i disse år og den viden, som slipper ud fra firmaerne, vil et bud 
på dyrkningsansøgninger om ti år være:  

Kartofler:  

• Det forekommer sandsynligt, at der vil blive søgt om tilladelse til at dyrke stivelseskartofler, som er 
skimmelresistente. I år med kraftige skimmelangreb kan det være nødvendigt at sprøjte 
stivelseskartofler op til 12-13 gange, og spisekartofler, der har en kortere vækstsæson 7-8 gange, 
for at bekæmpe skimmel (Lars Bødker, SEGES pers. komm.) En skimmelresistent GM-kartoffel (som 
ikke eller i begrænset omfang skal sprøjtes) med baggrund i sorten Desiree er allerede udviklet i 
England og er i disse år i afprøvning (Jones et al., 2014). 

• Kartofler, som laver specifik stivelse, således at de indeholder alene amylose eller amylopectin. 
Separationen af de to stivelser foregår i dag ved en kompleks process.  

• Kartofler med resistens overfor virus. 

 

Korn (hvede og byg):  

Det er sandsynligt, at der vil blive søgt om dyrkningstilladelse til GM-hvede og -byg. Dette skyldes bl.a. øget 
viden om bestøvningskontrolsystemer i disse afgrøder, så det er muligt effektivt at lave hybrider. Dette er 
vigtigt for forædlerne for at undgå brugen af ikke-certificeret udsæd. Allerede i dag vinder dyrkning af 
hybrid byg frem i Danmark. Følgende egenskaber er under udvikling: 

• Korn til 2. generations bioethanol fremstilling (fx reduceret indhold af lignin).  
• Korn med sygdomsresistens (fx imod angreb fra fx Fusarium og rust).  
• Hvede med meldugresistens (fx Wang et al., 2014). 
• Korn med fytaseaktivitet, som sikrer høj mineral og fosforudnyttelse (se fx Holme et al., 2012) 
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• Korn med modificeret og specifik stivelse, således at de indeholder alene amylose eller amylopectin  
(fx Carciofi et al., 2011, 2012). I dag skal de to stivelsestyper separeres, hvilket er en kompleks 
proces.   

Raps: 

• Raps med øget indhold af stanol og sterol, som har kolesterol-reducerende effekt. 
• Raps med øget indhold af omega-3 fedtsyrer. Ved hjælp af gener fra tang kan indholdet af sunde 

omega-3 fedtsyrene EPA og DHA (fiskeolier) øges. 
• Hansterilitet for at facilitere forædling af hybrider.  

Majs: 

• Majs til energiformål. Fx majs med forhøjet amylaseaktivitet for at forbedre stivelsesomsætningen 
til bio ethanol. 

 

Ovenstående er vurderet ud fra den angivne litteratur og databaserne http://www.gmo-
compass.org/eng/home/ , http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp 

 

3. En vurdering af, om der skal yderligere foranstaltninger til for at sikre, at der ikke sker spredning af 
GM-materiale fra danske marker med GM-afgrøder til tyske og svenske nabomarker jf. forpligtigelsen i 
Barroso-forslaget. Her tænkes fx på behov for øget afstandskrav ved dyrkning af GM-afgrøder tæt på 
grænsen til Tyskland og Sverige. 

 

Med udgangspunkt i, at detektionsgrænsen for kvantifikation af GM i det høstede produkt er 0,1%, 
anbefales de obligatoriske, afgrødespecifikke virkemidler, som er anført i Tabel 1 for økologisk produktion, 
anvendt for al GM-dyrkning i nærheden af grænsen mod Tyskland og Sverige. 

 

  

http://www.gmo-compass.org/eng/home/
http://www.gmo-compass.org/eng/home/
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp
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Bilag 2. Opdatering af det faglige bidrag vedrørende dyrkning af GM-
afgrøder af raps, majs, kartofler, bederoer, hvede og byg  
 

Forfattere:  
Birte Boelt1, Henrik Brinch-Pedersen2, Christian Damgaard3, Johannes Ravn Jørgensen1, Per Kryger1 og Karl 
Tolstrup4 

1Institut for Agroøkologi (AGRO) 
Aarhus Universitet (AU) 

2Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
Aarhus Universitet (AU) 

3Institut for Bioscience 
Aarhus Universitet (AU) 

4Tidligere DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet (AU). Nu privat faglig 
konsulent. 

 

Afgrænsning og forudsætninger 

Udgangspunkt for arbejdet har været Udredningsgruppens rapporter fra henholdvis 2003, 2007 og 2011, 
samt ”Udredning af pollenspredning fra genmodificeret majs under danske forhold” fra 2013 (Tolstrup et 
al., 2003, Tolstrup et al., 2007, Boelt et al., 2011, Boelt og Jørgensen, 2013). 

For hver af de omtalte afgrøder er gennemgået den nyeste litteratur af relevans for sameksistens, 
eksempelvis afgrødens dyrkningsareal og dets udvikling siden seneste opdatering i 2011, erfaringer med 
GM-dyrkning af afgrøden i Danmark og i udlandet, kilder til pollen- og frøspredning samt dyrkningsteknik. 
For majs er der foretaget en gen-analyse af tidligere publicerede data fra nordtyske undersøgelser (Langhof 
et al., 2010). 

På forespørgsel har NaturErhvervstyrelsen videresendt en besvarelse fra EU omkring GM i udsæd, hvoraf 
det fremgår, at Kommissionen ikke påtænker at fastsætte en tærskelværdi for utilsigtet forekomst af 
GMO’er i frø. Da dette imidlertid endnu ikke foreligger som en egentlig beslutning, er tærskelværdier for 
utilsigtet GM-forekomst i udsæd opretholdt som i det oprindelige forslag i EU's Stående Komite for Frø og 
Vegetativt Formeringsmateriale. Begrundelsen herfor er, at disse tærskelværdier er anvendt som 
udgangspunkt i flere videnskabelige undersøgelser. Disse tærskelværdier er <0,1% for økologisk udsæd 
generelt og 0,3 eller 0,5% for konventionel udsæd afhængigt af afgrøde (0,3% for raps, 0,5% for majs, 
bederoe, kartoffel, byg og hvede). 

NaturErhvervstyrelsen har endvidere oplyst, at det maksimale GM-indhold på 0,1 og 0,9% gælder ved 
første handelsled dvs. ved ”farm gate”. 

Der er taget udgangspunkt i, at detektionsgrænsen for kvantifikation af GM i det høstede produkt er 0,1%. 
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På baggrund af ovenstående er foreslået virkemidler til sikring af sameksistens mellem GM-, konventionelle 
og økologiske afgrøder med udgangspunkt i de ovenfor nævnte retningslinier for GM-indhold i udsæd og 
ved en gradvis introduktion af GM-afgrøder. I det omfang dyrkning af GM-afgrøder bliver udbredt, 
eksempelvis svarende til, at GM-arealet inden for en given afgrøder udgør 50% eller mere vil det være 
aktuelt at evaluere de nødvendige virkemidler til sikring af sameksistens (se Tabel 1, Bilag 1). 

For alle afgrøder tages udgangspunkt i, at der ved GM-avl anvendes certificeret udsæd, samt at maksiner og 
transportudstyr rengøres grundigt. 

 

KONKLUSIONER FOR DE ENKELTE AFGRØDER 

RAPS 

Raps (Brassica napus) anvendes til fødevarer, foder og til energiformål. Arealet med raps, der hovedsageligt 
består af vinterraps, er stort set uændret siden 2010, og raps dyrkes på ca. 10% af det dyrkede areal. De 
økologiske arealer udgør 0,4% af rapsarealet. Der er en vis produktion af rapsudsæd i Danmark særligt hvad 
angår vårraps, men for vinterraps foregår en betydelig import af raps-udsæd produceret i andre 
europæiske lande, fortrinsvis Tyskland og Frankrig. 

De nyeste publikationer vedrørende genspredning i raps bekræfter komplexiteten mellem de forskellige 
kilder til spredning. En række artikler har beskæftiget sig med genspredning mellem raps og dens vilde 
slægtninge, og sandsynligheden for etablering, eller hybridisering og tilbagekrydsning i vilde populationer 
er diskuteret. Der er ikke kommet nye data, som giver anledning til ændring af anbefalinger vedrørende 
sameksistens.  

På baggrund af de senere års undersøgelser vurderes, at spildfrø er en væsentlig årsag til utilsigtet GM-
indblanding i den konventionelle og økologiske produktion. Derfor foreslås som obligatorisk virkemiddel, at 
frø tabt før og under høstprocessen efterlades på jordoverfladen i efteråret og destrueres efter spiring (ved 
kemisk bekæmpelse eller pløjning), samt at raps fremspiret fra spildfrø skal bekæmpes i de mellemliggende 
afgrøder (se Tabel 1). Transport af GM-raps foretages i frøtætte containere. Der skal anvendes certificeret 
udsæd i konventionel produktion, og certificeret udsæd med <0,1% utilsigtet GM-indhold i økologisk 
udsæd. 

Til reduktion af pollenspredning foreslås en isolationsafstand på 150 m mellem GM-raps og konventionel 
ikke-GM og økologiske rapsmarker for opnåelse af <0,9% utilsigtet GM-indblanding og 500 m mellem GM-
raps og konventionel ikke-GM og økologiske rapsmarker for opnåelse af <0,1% utilsigtet GM-indblanding. 

Dyrkningsinterval mellem GM-raps og anden raps-afgrøde foreslås på 8 år i konventionel produktion for 
opnåelse af <0,9% utilsigtet GM-indblanding, og henholdsvis 8 år i konventionel og 12 år i økologisk 
produktion for opnåelse af <0,1% utilsigtet GM-indblanding. Eventuelle spildplanter skal bekæmpes i de 
mellemliggende afgrøder. 

Da GM-indblanding i høj grad påvirkes af omfanget af anvendelsen af GM-raps, må fremtidige justeringer af 
virkemidler vurderes i takt med omfang af en fremtidig dyrkning af GM-raps. 
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MAJS 

Det danske areal med majs var i 2014 på 200.100 ha og heraf dyrkes 4.300 ha økologisk. Cirka 5% af 
produktionen dyrkes til modenhed, mens den dominerende anvendelse er til ensilering. Der er ingen 
majsforædling eller opformering af frø i Danmark. 

Majs er en vind- og fremmedbestøver, som er ekstremt dryssefast. Majs har ingen spirehvile, den høstes 
overvejende som hele planter til ensilering og har ikke danske slægtninge, den kan krydse med. Den eneste 
form for spredning er derfor via vindbestøvning til nabomarker eller indblanding via utilstrækkelig rensning 
af høstmaskiner.  

Ifølge bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2008 er dyrkningsafstand i majs 150 m, og der er ingen krav om 
dyrkningstinterval. 

En re-analyse af data fra nordtyske undersøgelser udført under markforhold viser, at i en 245 meter bred 
mark (svarende til en kvadratisk mark på 6 ha) uden værnebælte er en isolationsafstand på 0 meter 
tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,9% i kernemajs, og en isolationsafstand på 
250 meter er tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,1%. Tilsvarende beregninger for 
en mindre modtagermark med en bredde på 100 meter (svarende til en kvadratisk mark på 1 ha) uden 
værnebælte viser, at en isolationsafstand på 370 meter vil være tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at 
have et GM-indhold <0,1% (denne beregning er dog ekstrapoleret et godt stykke uden for det 
datadomæne, som er undersøgt i Langhof et al. (2010)). 

Den udførte analyse af de tyske resultater giver ikke anledning til at foreslå ændringer i dyrkningsafstande 
for majs. Resultaterne viser, at værnebælter, markstørrelse og form har indflydelse på pollenspredning. 
Værnebælter har effekt, når de er placeret omkring modtager-marken (ikke-GM marken). 

 

KARTOFLER 

Kartofler (Solanum tuberosum) udgør ca. 1,5% af landbrugsarealet, og den økologiske avl udgør 3,2% af det 
samlede kartoffelareal. Det samlede areal med kartofler er steget siden 2010 særligt inden for den 
konventionelle produktion. Der er en betydelig produktion af læggekartofler i Danmark bl.a. til eksport, 
mens der importeres læggekartofler af særlige sorter. 

Den nuværende viden giver anledning til en opdatering af reglerne for bekæmpelse af gengroninger, som 
er meget aktuel, fx vedrørende pløjning efter høst. Det foreslås endvidere, at dyrkningsbekendtgørelsen 
justeres, så minimumafstanden mellem en GM-kartoffelproduktionsmark og en konventionel hhv. 
økologisk produktionsmark sættes til min. 10 m uanset GM-afgrødens evne til at danne fertile blomster, og 
ikke som nu hvor afstandskravet til ufertile GM-sorter er sat til 2 m. Forslaget har baggrund i, at man med 
den nuværende viden må forvente, at gengroninger flyttes, når marken bearbejdes mekaninsk, hvorved 
markafgrænsningen udviskes. Envidere vil længde og bredde af nabomarken have stor betydning for 
muligheden for utilsigtet iblanding heri. 
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GM-kartoffelsorten Amflora er af firmaet BASF taget ud af dyrkningen i Europa. Der er forsøgsudsætninger 
med skimmelresistente GM-sorter, som endnu ikke er godkendt, men kan have en fremtidig interesse i 
Danmark, såfremt disse godkendes samt at offentligheden og aftagerne accepterer anvendelsen af 
teknikken. 

 

BEDEROER 

Bederoer (Beta vulgaris) til sukkerproduktion dyrkes primært på Lolland-Falster, Fyn og Sjælland. Arealet 
med sukkerroer er faldet yderligere siden 2010, og der dyrkes ikke længere økologiske sukkerroer i 
Danmark. Arealet med foderroer er steget siden 2010, hvilket kan skyldes nogle forudgående kolde 
vækstsæsoner, hvor majsudbyttet har været lavt i den nordlige del af Jylland samt en stigende interesse for 
roer til biogas. I 2014 udgjorde bederoer 1,6% af det dyrkede areal. Der er en beskeden produktion af 
roefrø i Danmark (basisfrø og multigermt frø), men langt hovedparten af den anvendte udsæd er 
produceret i det sydøstlige Frankrig eller nordvestlige Italien. 

Den største potentielle risiko for GM-spredning er via pollenspredning fra stokløbere, som ved bestøvning 
med andre stokløbende planter kan producere frø, som kan overleve i jorden og give ophav til ukrudtsroer. 
Derfor er de væsentligste virkemidler til reduktion af GM-spredning at fjerne stokløbere og anvende 
certificeret udsæd af sorter med ringe tilbøjelighed til stokløbning. 

Isolationsafstand foreslås opretholdt på 10 m mellem GM-marker og såvel konventionelle som økologiske 
marker, og dyrkningsinterval på tre år, hvor der skal foretages en effektiv bekæmpelse af eventuelle 
ukrudtsroer og overvintrende roer i de mellemliggende afgrøder. 

Ved udbredt GM-dyrkning kan det blive nødvendigt at evaluere afstandskrav og dyrkningsinterval.  

 

BYG OG HVEDE 

Hvede udgør med ca. 25% og byg med 23% af landbrugsarealet de to største landbrugsafgrøder. I Danmark 
dyrkes primært vinterhvede, mens arealet med vårhvede er begrænset i det konventionelle landbrug.  

Det økologiske areal med vår- og vinterhvede er hver på ca. 0,15% af landbrugsarealet og vårbygarealet på 
ca. 0,5%. Arealet med økologisk vinterbyg er marginalt. For de enkelte kornafgrøder gælder det, at hhv. 
28,7% af vårhvedearealet, 0,6% for vinterhvedearealet, 2,9% for vårbygarealet og 0,6% for vinterbygarealet 
er økologisk dyrket. 

Både byg og hvede er stærke selvbestøvere med begrænset evne til at hybridisere, med begrænset 
spirehvile, manglende evne til at opbygge en frøpulje i jorden og manglende evne til at etablere sig som 
ukrudt. Det vigtigste tiltag for at muliggøre og sikre sameksistens for hvede og byg er at sikre adgang til 
certificeret udsæd med lavt GM-indhold. Dette kan gøres ved at holde tydelige markgrænser på 3 m 
mellem fremavlsareal og marker med GM-sorter af samme art, og en isolationsafstand på 1 m mellem 
produktionsmarker. Endvidere anbefales et dyrkningsinterval på mindst 1 år. 
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FAGLIG GENNEMGANG, AFGRØDER 

RAPS 

Dyrkningspraksis og anvendelse i Danmark  

I Danmark dyrkes to former af raps (Brassica napus), primært vinterraps (efterårssået raps) og i mindre 
omfang vårraps (forårssået raps) (Tabel 2). Afgrøden bruges til fødevarer, foder og til energiformål.  

 

Tabel 2. Dyrkningsareal med raps i Danmark i 2006, 2010 og 2014. 

Dyrkningsår 2006 2010 2014 

Konventionelt dyrket vinterraps(produktion) 122.400 ha 164.400 ha 163.400 ha 
Konventionelt dyrket vårraps(produktion) 2.100 ha 1.100 ha 1.200 ha 
Konventionel dyrket vinterraps (udsæd)  300 ha 100 ha 200 ha 
Konventionel dyrket vårraps (udsæd)  200 ha 700 ha 
Konventionelt dyrket raps i alt (afrundet) 124.800 ha 165.800 ha 165.500 ha 
    
Økologisk dyrket vinterraps (produktion) 790 ha 500 ha 700 ha 
Økologisk dyrket vårraps (produktion) 10 ha 22 ha 35 ha 
Økologisk dyrket raps (udsæd)  0 ha 0 ha 0 ha 
Økologisk dyrket raps i alt (afrundet) 800 ha 500 ha 700 ha 

I alt raps (afrundet) 125.600 ha 166.400 ha 166.200 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger om markplan fra ansøgning om enkeltbetaling 2014 pr. 1. januar 2015. 
Udtrækket er bearbejdet af Inge T. Kristensen (AGRO, AU). 

 

Arealet med raps i 2014 er stort set uændret i forhold til arealerne i 2010, men NaturErhvervstyrelsen 
oplyser, at der er søgt grundbetaling for 193.313 ha raps i 2015, hvilket er en væsentlig forøgelse af arealet. 
På grund af sædskiftesygdomme forventes det samlede rapsareal dog ikke at kunne øges til mere end ca. 
250.000 ha svarende til ca. 10% af det dyrkede areal. Raps-dyrkningen er fordelt forholdsvis jævnt i hele 
landet (figur 1, 2). Der foregår en betydelig import af rapsudsæd produceret i andre europæiske lande, 
fortrinsvis Tyskland og Frankrig, men siden 2010 har der været en ikke-ubetydelig produktion af vårraps 
udsæd i Danmark.  
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Figur 1. Dyrkningsareal med konventionelt dyrket raps i 2014. Figur produceret af 
Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 

 

 

 

Figur 2. Dyrkningsareal med økologisk dyrket raps i 2014. Figur produceret af Inge T. 
Kristensen, AGRO, AU. 
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Erfaringer med GM-raps i Danmark 

Der har ikke været forsøgsudsætninger af raps i Danmark siden 2003, og afgrøden er ikke omfattet af regler 
for GM-dyrkning. 

 

Erfaringer med GM-raps uden for Danmark  

Der er p.t. ingen kommerciel produktion af GM-raps i EU. Der findes store arealer med GM-raps i USA og 
Canada; det drejer sig hovedsageligt om GM-raps med herbicidtolerance. Samtlige større stater i Australien 
har tilladt dyrkning af GM-raps med herbicidtolerance. 

 

Kilder til spredning 

Rapsplanter kan både selvbestøves og fremmedbestøves via vind og insekter. Graden af selvbestøvning 
varierer mellem sorter, i relation til miljøforhold og i forhold til de forsøgsdesign, hvor det er målt. Raps er 
overvejende selvbestøvet (ca. 65%) med betydelig miljøvariation (Becker et al., 1992), hvilket nedsætter 
graden af indkrydsning af fremmed pollen betydeligt. Raps har flere vildtvoksende slægtninge og en række 
beslægtede afgrøder, hvormed den naturligt kan danne krydsningsafkom. De dyrkede typer er kålroe, 
turnips, ryps og sareptasennep. Det dyrkede areal med disse afgrøder udgør stadig langt mindre end 0,1% 
af det samlede danske areal i omdrift. Også havekål kan i sjældne tilfælde danne spontant krydsningsafkom 
med raps. 

 

Ny viden 

Pollenspredning foregår hovedsagelig mellem rapsmarker, men pollen kan også spredes fra spildplanter af 
raps i marker eller fra naturaliserede populationer langs veje, i grøftekanter, på byggepladser m.m. Siden 
opdatering af den Supplerende rapport fra 2011 (Boelt et al., 2011) er der udført flere undersøgelser af 
pollenspredning fra raps til vilde slægtninge, og disse ukrudtshybriders sandsynlighed for at etablere sig er 
undersøgt (Liu et al., 2013). Overordnet konkluderer Liu et al. (2013), at introgression af stabile hybrider 
mellem dyrket raps og ukrudt sker over flere generationer, og at disse hybrider ofte har lave chancer for at 
etablere sig.  

Der har været en stor forskningsinteresse i den miljømæssige risikovurdering af henholdsvis invasion og 
introgression af et transgen i naturlige raps populationer eller vilde arter, som er nært beslægtede med 
raps (Breckling et al., 2011, Middelhoff et al., 2011a; Middelhoff et al., 2011b, Reuter et al., 2011;). Denne 
problemstilling er beslægtet med den i denne rapport undersøgte sameksistensproblematik, men er dog 
betydeligt mere kompliceret; der indgår foruden pollenspredning, også en estimering af sandsynlighederne 
for henholdsvis etablering, eller hybridisering og tilbagekrydsning i vilde populationer. Datagrundlaget for 
en samlet beskrivelse af disse processer er relativt begrænset og mulighederne for at konstruere 
troværdige kvantitative prognoser ligeledes begrænsede, specielt når det gælder introgressionshændelsen. 
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Beckie og Hall (2008) har tidligere udarbejdet et review, hvori de forskellige typer af modellering af 
pollenspredning, og deres egnethed i forskellige scenarier vurderes. 

 

Pollenspredning 

Rapspollen kan spredes med vinden eller med bestøvende insekter, men der er modstridende opfattelser af 
hvilken faktor, der er mest betydende for denne langdistance-pollenspredning. Nogle forskere mener, at 
vindspredning er mest betydende (Timmons et al., 1996; Wilkinson et al., 2003), hvilket støttes af en 
modelanalyse baseret på litteratur og eksperimentelle data, der synes at indikere, at det er vindbestøvning 
og ikke insektbestøvning, som er mest betydende for genspredning mellem marker (Hoyle et al., 2007).  

Andre forskere tillægger derimod bestøvere (primært humlebier og honningbier) størst betydning (Rieger 
et al., 2002; Cresswell et al., 2002, 2004; Ramsay et al., 2003). Bier og andre insekter er da også vist at 
kunne medvirke ved spredning af pollen over kortere afstande (under 11 m) (Funk et al., 2006), såvel som, i 
visse tilfælde, over længere afstande op til 800 m (Ramsay et al., 1999) eller 1.100 m (Chifflet et al., 2011). 
Honningbier og andre insekter anses ikke for at være nødvendige for at opnå en rentabel rapsproduktion, 
men der har i de senere år været flere studier til bestemmelse af effekten af insektbesøvning. Disse forsøg 
har overvejende været udført i vårraps som eksempelvis Bommarco et al. (2012), der fandt en højere 
frøvægt og et højere frøudbytte pr. plante med insektbestøvning.  

Hüsken og Dietz-Pfeilstetter (2007) har sammenstillet en lang række pollenspredningsforsøg og finder, at i 
10-20 m afstand fra pollenkilden vil krydsbestøvning være mellem 0,33 – 0,40%. Ved 50-100 m er 
krydsbestøvningen reduceret til 0,04 – 0,11%. Det skal dog påpeges, at hovedparten af de refererede 
undersøgelser er udført i forsøgsplot eller små marker bortset fra de engelske Farm Scale Evaluations i 
marker på 10 ha og fra australske undersøgelser i marker på 25 – 100 ha (Rieger et al., 2002), som begge 
indgår i reviewet. Endvidere påpeges, at hovedparten af krydsbestøvning sker inden for de første 10 m af 
modtager-marken. Forfatterne foreslår derfor, at et værnebælte i ikke-GM-afgrøden vil være mere effektiv 
til reduktion af GM-spredning end en isolationsafstand mellem marker. 

I en metaanalyse af indkrydsningsdata i raps (Damgaard og Kjellsson, 2005) blev det fundet, at specielt for 
små marker er det mere effektivt at øge isolationafstanden mellem marker end at inkludere et værnebælte 
(buffer zone), samt at markens størrelse er vigtig (Tabel 3). Indkrydsningsgraden falder selvfølgelig med 
afstanden mellem markerne, og som et eksempel kan det nævnes, at indkrydsningsgraden forventes at 
være mindre end 0.1%, hvis markerne er 100 meter fra hinanden, og modtager-marken er bredere end 
200m (Damgaard og Kjellsson, 2005). 
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Tabel 3. Sandsynlighed for befrugtning med udefra kommende pollen fra nærliggende raps-marker 
(Damgaard og Kjellsson, 2005). 

 

Der er gennemført en række danske undersøgelser omkring frekvensen for dannelse af ukrudtshybrider 
mellem raps og agerkål samt andre beslægtede arter (Jørgensen et al., 2009). Frekvensen varierer 
betydeligt i relation til genetiske og miljømæssige forhold, plantetæthed af de respektive arter, 
dyrkningspraksis og forældreplanternes genotype. Tilsvarende varierer hybridernes overlevelsesevne 
(fitness). Potentielle GM-egenskaber som øget tolerance over for abiotisk stress vil sandsynligvis øge 
ukrudtshybridernes overlevelsesevne (Warwick et al., 2009).  

Ukrudtshybrider kan etableres uden for det dyrkede areal. Undersøgelser omkring herbicidresistente 
ukrudtshybriders overlevelse i Canada viste, at hybridernes antal faldt væsentligt over en tre-årig periode 
(Warwick et al., 2008), men overlevelsesevnen vil variere med GM-egenskaben og de vækstforhold, som 
planten udsættes for uden for det dyrkede areal, som eksempelvis konkurrence fra andre ukrudtsarter, 
afslåning etc. 

Reduktion af pollenspredning mellem sorter af vårraps som følge af forskudt såning er testet i Canada med 
nogen succes (Simard et al., 2009), men det er usikkert, hvorvidt der kan opnås tilsvarende resultater under 
danske dyrkningsforhold. 

 

Frøspredning 

Raps har et stort frøspild ved modenhed og høst, da skulperne kan springe op ved modenhed eller som 
følge af forudgående insektangreb. Næsten uanset om afgrøden holdes fri for insektskade og høstes 
rettidig, er frøspild i forbindelse med høst umulig at undgå. I litteraturen angives frøspild i 
størrelsesordenen 10.000 frø pr. m2, men det kan variere betydeligt. 

Raps-frø har normalt ikke spirehvile ved modenhed (Lutman, 1993; Pekrun et al., 1998). Frøene kan 
imidlertid udvikle sekundær spirehvile, såfremt de udsættes for eksempelvis mørke i kombination med 
osmotisk stress (Momoh et al., 2002; Pekrun et al., 1997). En nyere undersøgelse tyder dog på, at en lavere 
tilbøjelighed til udvikling af sekundær spirehvile er et realistisk forædlingsmål (Weber et al., 2013), og det 
blev endvidere fundet, at raps-udsæd med lav tilbøjelighed til sekundær spirehvile gav anledning til 
betydeligt færre raps spildplanter i efterfølgende afgrøder (Weber et al., 2014). 
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Den største omsætning af spildfrø efter høst opnås derfor, såfremt frøene efterlades på jordoverfladen 
uden jordbearbejdning så længe som muligt (Pekrun og Lutman, 1998, Hall et al., 2009), og i hvert fald 
indtil der har været en fugtig periode med spiringsbetingelser (Rasmussen, 2004). Hvis frøene derimod 
indarbejdes straks efter høst, kan der opbygges en persistent frøbank, som kan give anledning til 
fremspiring og etablering af en bestand af spildplanter i en årrække efter dyrkningen. Persistensen af 
indarbejdede frø varierer afhængig af en række faktorer. Der er nyere undersøgelser, som beskriver 
dynamikken i jordens frøpulje af spildraps – i et forsøg på at kunne beskrive fremspiringen af spildplanter 
(Soltani et al., 2013). 

Undersøgelser har således vist: 

• At levedygtigheden stiger jo dybere i pløjelaget frøet er begravet (Schlink, 1995). 
• At der kan være forskelle i levedygtighed af frø af forskellige sorter (Lutman og Lopez-Granados, 

1998; Pekrun et al., 1997; Gruber et al., 2004).  
• At der er (meget) stor variation i levedygtigheden af frø af samme sort produceret i forskellige 

høstår (Lutman og Lopez-Granados, 1998). 
• At jordtypen påvirker levedygtigheden (Lutman og Lopez-Granados, 1998). 
• At der, formentlig som følge af mikroklima, kan forekomme store forskelle i levedygtighed af frø af 

samme oprindelse (Lutman, 1993).  

Ud fra disse og en række andre undersøgelser konkluderes det, at levedygtighed af rapsfrø i jord kan være 
længere end 10 år. I Sverige fandt D’Hertefeldt et al. (2008) GM-spildplanter på arealer, hvor der 10 år 
tidligere havde været gennemført udsætningsforsøg med GM-raps. Efter høst var gennemført en 
overfladisk jordbearbejdning. I undersøgelser på tre danske arealer fandt Jørgensen et al. (2007) 6-32% 
spildplanter af sorter, som var dyrket på samme areal 4-17 år tidligere. Messean et al. (2007) gennemførte 
en undersøgelse med 18 storskala-forsøg, hvor konventionel raps blev dyrket på arealer, hvor der 3-8 år 
tidligere var dyrket GM-raps. I 6 af de 18 tilfælde var indholdet af GM-frø i høstvaren over de 0,9%, og i et 
enkelt tilfælde udgjorde GM-frø 18% af høstvaren. I de 6 tilfælde, hvor grænseværdien på 0,9% indhold var 
overskredet, lå dyrkningen af GM-afgrøden mellem 5-6 år forud for den konventionelt dyrkede raps. 
Tilsvarende undersøgelser af forekomsten af planter af tidligere dyrkede sorter er foretaget af Andersen et 
al. (2010) i 9 økologisk dyrkede rapsmarker. I den sidstnævnte undersøgelse blev der analyseret for 
forekomst af sorter, der var dyrket 8-11 år tidligere på arealet. Resultatet fra denne undersøgelse 
indikerede, at indholdet af den tidligere dyrkede sort ville kunne overstige grænseværdien på 0,9%. 

Disse undersøgelser mangler imidlertid data omkring den udførte bekæmpelse og effekten heraf over for 
spildraps i dyrkningsintervallet (de mellemliggende år), og derfor er det vanskeligt at perspektivere disse 
resultater til forholdene i et veldrevet, dansk sædskifte. 

Raps kan etablere sig uden for de dyrkede arealer som følge af frøspild under transport, fra 
landbrugsredskaber mm. Undersøgelser fra Danmark, Storbritannien, Tyskland og Frankrig viser, at de 
findes i meget varierende omfang fra 0,37 – 15,4 planter pr. km2 (Squire et al., 2010), og det konkluderes, 
at disse planter producerer frø svarende til <0,0001% af den høstede mængde frø på et tilsvarende areal i 
en rapsmark. I et nyere review konkluderer Devos et al. (2012), at frø fra raps spildt langs transportveje ikke 
vil bidrage væsentligt til iblanding af genetiske urenheder i den høstede raps, og at det derfor ikke har 
væsentlig betydning i relation til sameksistens i Europa.  
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Tilsvarende har man i Canada, hvor GM-raps er blevet dyrket siden 1995 og nu omfatter 95% af det 
dyrkede areal med raps, undersøgt forekomsten af raps langs veje og markkanter (Knispel og McLachlan, 
2010). På 93 – 100% af de undersøgte strækninger fandtes GM-raps, og inden for et areal af 110 m2 fandt 
man mellem 0,7 og 60,6 planter langs veje og mellem 1,0 og 49,5 planter langs markkanter. Forfatterne 
foreslår, at personer og virksomheder, som transporterer og håndterer raps, inddrages i forhold til 
indførelse af retningslinjer for sameksistens. I et fransk studie undersøgte man, om rapsplanter langs veje 
kan fungere som spredningskilde for rapsfrø (Garnier et al., 2008). Her blev frø anbragt i vejkanter, de fik 
lov at etablere sig, blomstre og tabe frø, hvis position og evne til at etablere nye planter blev undersøgt. 
Konklusionen var, at der kun forekom en meget begrænset spredning ud fra det sted, hvor frøene 
oprindeligt var anbragt, og at mange af de fremspirede planter ikke klarede konkurrencen med græs og 
andre ukrudtsplanter i vejkanten – særlig hvis vejkanten blev slået. 

 

Virkemidler 

De vigtigste virkemidler til at reducere GM-spredningen er: 

• en effektiv bekæmpelse af spildfrø efter høst 
• anvendelse af certificeret udsæd 
• bekæmpelse af spildplanter 
• isolationsafstand 
• dyrkningsinterval  
• transport i frøtætte kontainere 
• rensning af maskiner ved maskinfællesskab.  

 

Konklusion 

Raps (Brassica napus) anvendes til fødevarer, foder og til energiformål. Arealet med raps, der hovedsageligt 
består af vinterraps, er stort set uændret siden 2010, og raps dyrkes på ca. 10% af det dyrkede areal. De 
økologiske arealer udgør 0,4% af rapsarealet. Der er en vis produktion af rapsudsæd i Danmark særligt hvad 
angår vårraps, men for vinterraps foregår en betydelig import af raps-udsæd produceret i andre 
europæiske lande, fortrinsvis Tyskland og Frankrig. 

De nyeste publikationer vedrørende genspredning i raps bekræfter komplexiteten mellem de forskellige 
kilder til spredning. En række artikler har beskæftiget sig med genspredning mellem raps og dens vilde 
slægtninge, og sandsynligheden for etablering, eller hybridisering og tilbagekrydsning i vilde populationer 
er diskuteret. Der er ikke kommet nye data, som giver anledning til ændring af anbefalinger vedrørende 
sameksistens.  

På baggrund af de senere års undersøgelser vurderes, at spildfrø er en væsentlig årsag til utilsigtet GM-
indblanding i den konventionelle og økologiske produktion. Derfor foreslås som obligatorisk virkemiddel, at 
frø tabt før og under høstprocessen efterlades på jordoverfladen i efteråret og destrueres efter spiring (ved 
kemisk bekæmpelse eller pløjning), samt at raps fremspiret fra spildfrø skal bekæmpes i de mellemliggende 
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afgrøder (se Tabel 1). Transport af GM-raps foretages i frøtætte containere. Der skal anvendes certificeret 
udsæd i konventionel produktion, og certificeret udsæd med <0,1% utilsigtet GM-indhold i økologisk 
udsæd. 

Til reduktion af pollenspredning foreslås en isolationsafstand på 150 m mellem GM-raps og konventionel 
ikke-GM og økologiske rapsmarker for opnåelse af <0,9% utilsigtet GM-indblanding og 500 m mellem GM-
raps og konventionel ikke-GM og økologiske rapsmarker for opnåelse af <0,1% utilsigtet GM-indblanding. 

Dyrkningsinterval mellem GM-raps og anden raps-afgrøde foreslås på 8 år i konventionel produktion for 
opnåelse af <0,9% utilsigtet GM-indblanding, og henholdsvis 8 år i konventionel og 12 år i økologisk 
produktion for opnåelse af <0,1% utilsigtet GM-indblanding. Eventuelle spildplanter skal bekæmpes i de 
mellemliggende afgrøder. 

Da GM-indblanding i høj grad påvirkes af omfanget af anvendelsen af GM-raps, må fremtidige justeringer af 
virkemidler vurderes i takt med omfang af en fremtidig dyrkning af GM-raps. 
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MAJS 

Dyrkningspraksis og anvendelse i Danmark 

Majs (Zea mays L.) dyrkes overvejende til ensilering, men i den sydlige del af landet kan majs også dyrkes til 
modenhed, dvs. som kolbemajs eller kernemajs. 

 

Tabel 4. Dyrkningsareal af majs i Danmark 2006, 2012 og 2014 

Dyrkningsår 2006 2012 2014 

Konventionelt dyrket majs til ensilering 130.400 ha 180.600 ha 185.800 ha 
Konventionelt dyrket majs til modenhed 1.300 ha 12.800 ha 10.000 ha 
Konventionelt dyrket majs til konsum 300 ha - - 
Konventionelt dyrket majs i alt (afrundet) 132.000 ha 193.400 ha 195.800 ha 
    
Økologisk dyrket majs til ensilering 5.600 ha 5.500 ha 4.300 ha 
Økologisk dyrket majs til modenhed 15 ha 48 ha 3 ha 
Økologisk dyrket majs til konsum 25 ha - - 
Økologisk dyrket majs i alt (afrundet) 5.600 ha 5.500 ha 4.300 ha 
    
I alt majs (afrundet) 137.600 ha 198.900 ha 200.100 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger om markplan fra ansøgning om enkeltbetaling 2014 pr. 1. januar 2015. 
Udtrækket er bearbejdet af Inge T. Kristensen (AGRO, AU).  

 

Arealet med majs var i 2014 på 200.100 ha og heraf dyrkes 4.300 ha økologisk (Tabel 4). Cirka 5% af 
produktionen er kernemans dyrket til modenhed, mens den dominerende anvendelse er til ensilering 
(silomajs). Dyrkningen er især udbredt i Jylland og på Fyn i forbindelse med de store kvægbrug. Der er dog 
en stigende interesse for dyrkning af majs til modenhed og til konsum. Der er ingen majsforædling eller 
opformering af frø i Danmark. Figur 3 viser den regionale fordeling af konventionelt dyrket majs i 2014, og 
figur 4 viser den regionale fordeling af økologisk dyrket majs i 2014. For både konventionelt og økologisk 
dyrket majs er der en koncentration af dyrkningen i Sønderjylland og en relativ begrænset dyrkning på 
Sjælland og Øerne. 
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Figur 3. Dyrkningsareal med konventionelt dyrket majs i 2014. Figur produceret af 
Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 

 

 

 

Figur 4. Dyrkningsareal med økologisk dyrket majs i 2014. Figur produceret af Inge T. 
Kristensen, AGRO, AU. 
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Produktionen af majs dyrket til ensilage var fordelt på hhv. 31.065 konventionelt dyrkede marker og 942 
økologisk dyrkede marker i 2014 med et gennemsnitligt areal på henholdsvis 6,0 og 6,2 ha (figur 5 og 6). 
Arealet med majs dyrket til modenhed var 10.034 ha fordelt på 2.918 konventionelt dyrkede marker og 3 
ha på 8 økologisk dyrkede marker. 

 

 

Figur 5. Antal marker og samlet areal af konventionelle arealer med majs til ensilage i 2014 
fordelt på markstørrelse (Enkeltbetaling december 2014).  

 

 

Figur 6. Antal marker og samlet areal af økologiske omlagte arealer med majs til ensilage i 
2014 fordelt på markstørrelse (Enkeltbetaling december 2014). 
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Erfaringer med GM-majs i Danmark 

Der har været udført en række forsøgsudsætninger og dyrkningsforsøg med herbicidresistent majs i 
Danmark. Afgrøden er omfattet af regler for GM-dyrkning, men der er endnu ikke godkendte majs-sorter 
på sortsliste i Danmark.  

 

Erfaringer med GM-majs uden for Danmark  

I 2014 blev der dyrket 143.016 ha GM-majs i Europa – mest i Spanien med 131.538 ha, og det resterende 
areal blev dyrket i Portugal, Tjekkiet, Rumænien og Slovakiet. Majs er den afgrøde, hvor der har været flest 
forsøgsudsætninger i Europa – 936 i alt og flest af disse er udført i Spanien og Frankrig. Der har i perioden 
2011-15 været 30 udsætningsforsøg i Europa. De testede egenskaber er herbicid- og skadedyrsresistens 
samt kombinationen af disse. 

 

Kilder til spredning 

Majs en vind- og fremmedbestøver, som er ekstremt dryssefast. Under naturlige forhold reproduceres majs 
kun gennem frø. Den høstes overvejende som hele planter til ensilering og har ikke vilde slægtninge, den 
kan krydse med i Danmark. Majs kan være en vigtig pollenkilde for honningbier (Keller et al., 2005), 
primært fordi den blomstrer på et tidspunkt, hvor udbuddet af pollen er meget begrænset. Da honningbier 
imidlertid ikke besøger majsens hunblomster, som ikke producerer nektar, bidrager bierne ikke til 
genspredning i majs. Den primære form for spredning er via vindspredning af pollen til nabomarker eller 
indblanding via forårsaget af utilstrækkelig rensning af høstmaskiner. 

Pollenspredning i majs afhænger først og fremmest af vindretning og vindhastighed, dernæst af et 
synkroniseret blomstringsforløb mellem donor- og modtagermark, og efterfølgende af modtager-markens 
bredde. 

I Danmark har majs en begrænset udstrækning af blomstringsperioden og kun en lille forskel i 
blomstringstidspunkt mellem de dyrkede sorter giver, så der er ikke mulighed for at reducere risikoen for 
krydsbestøvning mellem GM- og ikke-GM-marker ved at forskyde etableringstidspunktet og dermed 
forsøge at forskyde blomstringsperioden. 

 

Pollen 

Majspollen frigives primært om formiddagen, og det har en levetid på maksimalt to timer (Luna et al., 
2001). Høj temperatur og lav luftfugtighed reducerer majspollenets levetid. Når majspollen udtørrer til et  
vandindhold på <30%, mister det sin levedygtighed (Marceau et al., 2012). Baltazar et al. (2005) angav 
pollendiameteren til at være mellem 94 og 103 μm, og majspollen er relativt store i forhold til pollen fra 
andre græsser. En enkelt majsplante kan producere op til 2 x 106 pollen pr. dag (Jarosz et al., 2003) og totalt 
mellem 6 x 106 - 25 x 106 afhængig af sorten (Bannert og Stamp, 2007). Dette vil med en plantetæthed på 
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10 planter pr. m2 svare til ca. 250 millioner pollen, som frigives pr. m2. I et nyere studie blev den totale 
pollenproduktion fundet at være mellem 1 x 106 og 15 x 106 i 15 sorter af hybridmajs, og 
pollenproduktionen varierede mellem de undersøgte sorter og mellem de tre år i undersøgelsen (Ricci et 
al., 2012). Over donor-marken vil der være en høj koncentration af nyligt frigivet pollen, som vil have en 
fortyndende effekt på indkommende pollen. Der er gennemført en undersøgelse i engsvingel, som viser 
forskellen på, hvor stor en andel af indkommende pollen, som opfanges af henholdsvis enkeltstående og 
parvise græsplanter (Rognli et al., 2000). De enkeltstående engsvingel-planter opfangede 14,9% donor-
pollen i forhold til parvise engsvingel-planter, som kun opfangede 1,6% ved en afstand på 75 m til donor, og 
forfatterne fremhæver netop betydningen af plantetæthed og dennes indflydelse på pollentæthed særligt i 
modtager-marken i forhold til genspredning.  

Pollen frigives fra de hanlige småaks over en periode på en til to uger. Der er en tendens til, at de hanlige 
blomster og pollen modnes tidligere end de hunlige blomster og støvfang. På de hunlige småaks er støv-
fangenes modtagelighed for pollen således forskudt 1-3 dage i forhold til frigivelsen fra hanblomsterne 
(Sleper og Poehlman, 2006). Som konsekvens af den forskudte blomstring mellem han- og hunblomster og 
den korte pollenspredningsperiode og modtagelighed i hunblomsterne foregår bestøvningen mellem 
donor- og modtagerplanter over en 7-dages periode (Bannert og Stamp, 2007). Majs har en 
selvbestøvningsrate på ca. 5% (Sleper og Poehlman, 2006). 

Pollen spredes primært med horisontale vinde, men turbulens og termiske vinde kan sprede pollenkorn 
vertikalt. Bannet og Stamp (2007) angiver disse vertikale vindbevægelser som en forklaring på langdistance-
spredning af majspollen. Disse opretgående vindbevægelser ses oftest i markens yderkant.  

Fornylig har Hofmann et al. (2014) udgivet en artikel, hvor pollenafsætning estimeres som funktion af 
afstanden fra donorplanten baseret på et meget stort datasæt fra 216 lokaliteter. De argumenterer for, at 
en power-funktion er en bedre beskrivelse af fordelingen af pollenspredningsafstande i forhold til fx en 
eksponentielt aftagende fordeling med konstant rate. De to modeller adskiller sig i forhold til 
pollenspredningskurvens ”hale”, dvs. hvor hurtigt GM-indholdet falder ved stor afstand fra kilden. En 
power-funktion anslår et højere GM-indhold ved stor afstand fra donorplanten end en eksponentielt 
aftagende fordeling vil gøre. Dette resultat bruger de til at foreslå isolationsafstande (sikkerhedszoner) for 
GM-majs i forbindelse med en risikovurdering for non-target organismer. Dette studie (Hofmann et al., 
2014) er dog ikke relevant i forbindelse med sameksistens-problematikken, fordi studiet alene viser pollen- 
og ikke genspredning/indkrydsningsgrad. Ved en vurdering af genspredningens omfang skal der tages 
hensyn til, hvorvidt det afsatte pollen er levedygtigt, om det lander på en modtager-plante, og om der sker 
en bestøvning. Dette afhænger i høj grad af fortyndingseffekten af GM-pollen med pollen, som produceres 
i modtager-marken. Det er væsentligt at måle begge processer – både pollen- og genspredning, som gjort i 
studierne af Langhof et al. (2010).  

 

Værnebælter 

Et værnebælte (bufferzone) kan udgøres af majs eller andre afgrøder. Værnebæltet kan placeres omkring 
GM- og/eller ikke-GM-marken. Hvis værnebæltet er placeret hos ikke-GM-dyrkeren og udgøres af majs, vil 
den høstede majs oftest skulle afsættes mærket som GM. 
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Ceddia et al. (2009) har i et modelstudie undersøgt betydningen af værnebælter hos henholdsvis en GM- og 
en ikke-GM-producent. Resultaterne viste, at der er størst effekt af værnebæltet, når det er placeret rundt 
om ikke-GM-marken. Tilsvarende resultat fandt Rühl et al. (2011) i markforsøg tre steder i Nordtyskland. 
Hér var på hver lokalitet etableret et GM- og et ikke-GM-majsareal med 51 m isolationsafstand. GM-
marken var placeret vest for ikke-GM-marken, og den var opdelt i tre felter, der havde henholdsvis ingen, 9 
m og 18 m ikke-GM-majs værnebælter i den østlige side af arealet, dvs. i kanten af GM-marken, som vendte 
mod ikke-GM-arealet. På alle tre lokaliteter blomstrede GM, ikke-GM og værnebælterne med få dages 
interval, og ved modenhed blev indsamlet kerneprøver på positioner 0, 5, 10, 20, 30, 50, 70 og 90 m inde i 
ikke-GM-marken målt fra den kant, som vendte mod GM-marken, på to lokaliteter og op til 50 m inde i 
ikke-GM-marken på den tredje lokalitet. GM-indholdet faldt som forventet, jo længere væk fra markkanten 
kerneprøven blev udtaget, og GM-indholdet på markniveau var i intet tilfælde over 0,9%. Der var imidlertid 
ingen reducerende effekt af hverken 9 m eller 18 m værnebælte på GM-indholdet i ikke-GM-marken. I GM-
marken resulterede ikke-GM-værnebæltet i en pollenfortynding, som reducerede GM-indholdet i de 
yderste 2-5 m af GM-marken. 

Værnebælter bestående af andre plantearter end majs vurderes at have mindre effekt end værnebælter 
bestående af majs (Langhof et al., 2008). Selv ikke høje planter som eksempelvis solsikker var nogen fysisk 
barriere for majspollen. Forfatterne anfører, at det måske er afgrødens arkitektur og afgrødens evne til at 
tilbageholde pollen frem for plantehøjde, som har en effekt i forhold til genspredning. Men det kan i høj 
grad også skyldes, at majsplanterne i værnebæltet producerer pollen som bidrager til at fortynde den 
indkommende pollen. Dette studie er udført med kort afstand (12 m) mellem donor og modtager, hvorfor 
det ikke er repræsentativt for pollenspredning på mark- og landskabsniveau. 

 

Kombination af isolationsafstand og værnebælter 

Ovenstående er ét af flere tyske studier af værnebælters effekt i forhold til at reducere pollenspredning og 
dermed GM-indkrydsning i ikke-GM-marker. Studierne viser, at pollenspredning i majs først og fremmest 
afhænger af vindretning og vindhastighed, dernæst af et synkroniseret blomstringsforløb mellem donor- og 
modtager-mark, og efterfølgende af modtager-markens bredde (Langhof et al., 2010). I en 204 m bred 
mark var 51 m isolationsafstand tilstrækkeligt til at opnå et GM-indhold <0,9% i kernemajs, men en mark 
med mindre bredde krævede en større isolationsafstand. I majs til ensilage viser studierne, at 50 m 
isolationsafstand tilsvarende vil være tilstrækkeligt til at opnå et GM-indhold <0,9% i en ikke-GM-mark med 
50 m bredde. På baggrund af disse resultater anbefaler Langhof et al. (2010) differentierede isolations-
afstande i forhold til ikke-GM-markens bredde. 

Anbefalingen er baseret på et tre-årigt markforsøg udført i 2005-07 på to lokaliteter og på endnu et 
markforsøg i Nordtyskland i 2006-07. GM-markerne (donor) var i intervallet 2,4-3,4 ha med undtagelse af 
en enkelt mark, som var på 1,6 ha, mens ikke-GM-markerne var i intervallet 3,4-4,8 ha. Isolations-
afstandene var henholdsvis 24, 51 og 78 m, og suppleredes i 2007 med et forsøg med 102 m isolations-
afstand. Prøverne blev udtaget 51, 102 og 204 m inde i marken. Ved isolationsafstanden 102 m og 
markbredde på 51 m fandtes et GM-indhold 1,0%, men ved markbredden 102 m var det højest fundne GM-
indhold 0,6%.   



25 
 

En anden mulighed for at reducere GM-indholdet i ikke-GM-marken er at afhøste den yderste kant separat 
(svarende til et værnebælte) af ikke-GM-marken, som vender over mod GM-marken. Langhof et al. (2010) 
inkluderede afhøstning af ikke-GM-markens yderste kant i de nævnte undersøgelser og fandt, at hvis der i 
marken med 51 m bredde blev afhøstet 3 m af markens yderkant, faldt GM-indholdet fra 1,0% til 0,7%, 
mens afhøstning af henholdsvis 6 m og 12 m gav et GM-indhold på 0,5% og 0,3%. 

Forfatterne har beregnet den nødvendige isolationsafstand for marker med forskellig bredde (51, 102 og 
204 m) og for afhøstning af yderste markkant (0, 3, 6 og 12 m) i relation til GM-tærskelværdi for GM-
indhold i total høst af henholdsvis kernemajs og majs til ensilage. I majs til ensilage kan en tærskelværdi på 
0,7% opnås ved en isolationsafstand på 69 m og ingen afhøstning af markkant i en mark med 51 m bredde; 
og ved isolationsafstand på <24 m ved markbredder på 102 og 204 m. I marken med 51 m bredde 
reduceredes den nødvendige isolationsafstand til 33 m ved 3 m afhøstet markkant; 28 m ved afhøstning af 
6 m markkant og <24 m ved afhøstning af 12 m markkant. 

Disse undersøgelser dokumenterer betydningen af isolationsafstande mellem GM- og ikke-GM-majsmark, 
betydningen af ikke-GM-markens bredde og endeligt af at afhøste den yderste kant af ikke-GM-marken 
separat i relation til krydsbestøvning fra GM til ikke-GM-majs.  

Rühl og Langhof (2011) undersøgte tilsvarende betydningen af GM-markens bredde for pollenspredningen 
til ikke-GM-modtagermarken, men fandt ingen indflydelse heraf. Dette er ikke i overensstemmelse med 
undersøgelser af Palaudelmas et al. (2012), som fandt, at GM-donormarkens størrelse var positivt 
korreleret med pollenspredningen i modtagermarken. En fordobling af donormarken resulterede i 7% 
højere GM-indhold i modtagermarken, hvor det målte GM-indhold i en afstand af 10 m fra donormark i alt 
steg fra 3,62% til 4,75%, når donormarkens areal steg fra 0,5 ha til 4 ha. Forfatterne konkluderer imidlertid, 
at modtagermarkens bredde har større betydning for GM-indholdet, hvilket bekræfter resultaterne 
præsenteret af Langhof et al. (2010). 

Marceau et al. (2014) har opdateret en empirisk model på baggrund af eksperimentelle studier i perioden 
2002-2009, og forfatterne har inkluderet forhold, hvor en modtagermark er omgivet af en eller flere GM-
donor-marker, hvor modtagermarken har en lavere pollenproduktion, og hvor der er tale om flere GM-
gener. Desværre er de nordtyske undersøgelser ikke inkluderet. Beregningerne i Marceau et al. (2014) 
tager bl.a. hensyn til at GM-pollenspredning med en øget GM-dyrkning kan ske fra flere sider af modtager-
marken. Forfatterne konkluderer, at en kombination af isolationsafstand og anvendelse af værnebælter 
giver flere muligheder for at opstille virkemidler til sikring af et GM-indhold i produktet <0,9%. Eksempelvis 
finder de, at et GM-indhold <0,9% kan opretholdes i en 1 ha kvadratisk mark ved anvendelse af 12 
isolationsafstand og 12 m værnebælter på alle fire sider af modtager-marken. Det er dog en væsentlig 
faktor i forhold til anvendelse af værnebælter, at de har størst effekt omkring modtager-marken dvs. hos 
ikke-GM-dyrkeren (separat afhøstning af markkant) og tilsyneladende ingen effekt, hvis de er placeret 
rundt om donor-marken.  

 

Reanalyse af data fra Langhof et al. 2010  

Langhof et al. (2010) beregnede det forventede GM-indhold i en ikke-GM-mark baseret på empiriske 
observationer af flere forsøgsmarker i forskellige år med varierende afstand mellem GM- og ikke-GM-
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marker, bredde af ikke-GM-mark, samt et ikke afhøstet værnebælte i ikke-GM-marken tættest på GM-
marken. GM-marken var i alle tilfælde placeret på én side af modtager-marken. Disse aggregerede data 
blev derefter analyseret i en simpel lineær model i det samme studie, og resultaterne af denne analyse blev 
brugt til at opstille generelle anbefalinger. 

Her har vi reanalyseret disse pollinationsdata (fra Tabel 3 i Langhof et al. (2010)) i en ikke-lineær model 
under antagelse af, at residualerne er gammafordelte og ved anvendelse af en Bayesiansk statistisk 
metode. Denne fremgangsmåde tillader en, efter vores mening, bedre modellering og prædiktion af GM-
indholdet i en ikke-GM-mark som funktion af afstanden mellem GM- og ikke-GM-marken, bredden af ikke-
GM-marken, samt et ikke-afhøstet værnebælte i ikke-GM-marken. 

Den anvendte empiriske model følger af modellen i Damgaard og Kjellsson (2005), som var anvendt på 
raps-data, og det forventede (= middelværdien) GM-indhold i en ikke-GM-mark antages at være: 

𝑦 = 𝑎 exp(−𝑏 𝑥) exp(−𝑐 𝑦) exp (−𝑑 𝑧)  (1), 

hvor x er afstanden mellem GM- og ikke-GM-marken, y er bredden af ikke-GM-marken, z er bredden af 
samt en ikke høstet bufferzone i ikke-GM-marken, og a, b, c, og d er parametre.  

Endvidere antages data for GM-indhold fra Tabel 3 i Langhof et al. (2010), at være gammafordelte med 
middelværdi svarende til eqn. 1 og skalaparameter 𝜈, med fordelingsfunktion, 

𝑓(𝑥) =
exp �−𝑥𝑥𝜇 ��

𝑥𝑥
𝜇 �

𝑥

𝑥 Gamma[𝜈]
                   𝑥 > 0 (2). 

Modellen blev fittet ved hjælp af en numerisk Bayesiansk metode (MCMC, Metropolis-Hastings algoritme) 
med 200.000 iterationer, en ”burn-in” periode på 10.000, og uniform fordelte prior fordelinger af 
parametrene. Fitting-egenskaberne blev evalueret ved hjælp af iterationsplots af ”deviance” samt de 
enkelte parametre. 

Fordelingen af GM-indholdet i en ikke-GM-mark som funktion af afstanden mellem GM- og ikke-GM-
marken, bredden af ikke-GM-mark, samt et ikke afhøstet værnebælte i ikke-GM-marken, blev beregnet ved 
at indsætte værdier fra den fælles posterior fordeling for a, b, c, d, og 𝜈 ind i først eqn. 1 og derefter trække 
tilfældige værdier fra fordelingen givet ved fordelingsfunktion 2. De beregnede fordelinger blev summeret 
ved 95% sikkerhedsniveauer af GM-indholdet i en ikke-GM-mark og afbilledet i figur 7. 

Tre tilfælde, hvor der er taget udgangspunkt i en markstørrelse på 6 eller 1 ha for kernemajsproduktion, og 
at markerne er kvadratiske samt et GM-indhold i produktet på henholdsvis <0,9% og 0,1%, blev undersøgt 
specielt, og de gav følgende resultat:  

i) for en 245 meter bred mark (dvs. 6 ha) uden værnebælte er en isolationsafstand på 0 meter 
tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,9%  

ii) for en 245 meter bred mark (dvs. 6 ha) uden værnebælte er en isolationsafstand på 250 meter 
tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,1% 

iii) for en 100 meter bred mark (dvs. 1 ha) uden værnebælte er en isolationsafstand på 370 meter 
tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,1% 
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Ved beregning iii skal det dog bemærkes, at en isolationsafstand på 370 meter er ekstrapoleret et godt 
stykke uden for det datadomæne, som er undersøgt i Langhof et al. (2010).  

Disse genberegninger illustrerer betydningen af markstørrelse og –bredden, og markbreddens betydning 
for behovet for isolationsafstand kan aflæses i figur 7. Eksempelvis viser figur 7a, at ved en 
isolationsafstand på 150 m og et værnebælte på 0 m vil GM-indholdet være <0,3 % ved en markbredde 200 
m, mens den ved en markbredde på 400 m vil være <0,1%. Figur 7b-d illustrerer tillige indflydelsen af 
værnebæltets bredde på den påkrævede isolationsafstand. Data i Langhof et al. (2010) er dog indsamlet fra 
marker, som er mindre end den gennemsnitlige markstørrelse for majsproduktion i Danmark, og som 
illustreret i beregning iii vil genspredningen typisk være større i mindre marker. Derfor vil en mere præcis 
vurdering af behov for isolationsafstand under danske forhold kunne opnås ved eksempelvis at foretage en 
stikprøveundersøgelse af markstørrelse og -form under aktuelle danske produktionsforhold og 
efterfølgende gennemføre en følsomhedstest. 
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Figur 7. Sikkerhedsniveauer (95%) af GM-indholdet i en ikke-GM-mark som funktion af afstanden mellem GM- og 
ikke-GM-marken (isolation distance), bredden (m) af ikke-GM-mark (Field width), samt et ikke høstet værnebælte 
(Buffer zone) i ikke-GM-marken. Farvesignaturer indikerer GM-indhold i ikke-GM-marken. 

 

a b 

c d 
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Virkemidler 

De vigtigste virkemidler til at reducere GM-spredningen i majs er: 

• isolationsafstand 
• anvendelse af værnebælter af ikke-GM majs mellem GM-mark og konventionel/økologisk majsmark 
• anvendelse af certificeret udsæd 
• rensning af maskiner ved maskinfællesskab.  

 

Konklusion 

Det danske areal med majs var i 2014 på 200.100 ha og heraf dyrkes 4.300 ha økologisk. Cirka 5% af 
produktionen dyrkes til modenhed, mens den dominerende anvendelse er til ensilering. Der er ingen 
majsforædling eller opformering af frø i Danmark. 

Majs er en vind- og fremmedbestøver, som er ekstremt dryssefast. Majs har ingen spirehvile, den høstes 
overvejende som hele planter til ensilering og har ikke danske slægtninge, den kan krydse med. Den eneste 
form for spredning er derfor via vindbestøvning til nabomarker eller indblanding via utilstrækkelig rensning 
af høstmaskiner.  

Ifølge bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2008 er dyrkningsafstand i majs 150 m, og der er ingen krav om 
dyrkningstinterval. 

En re-analyse af data fra nordtyske undersøgelser udført under markforhold viser, at i en 245 meter bred 
mark (svarende til en kvadratisk mark på 6 ha) uden værnebælte er en isolationsafstand på 0 meter 
tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,9% i kernemajs, og en isolationsafstand på 
250 meter er tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at have et GM-indhold <0,1%. Tilsvarende beregninger for 
en mindre modtagermark med en bredde på 100 meter (svarende til en kvadratisk mark på 1 ha) uden 
værnebælte viser, at en isolationsafstand på 370 meter vil være tilstrækkeligt til med 95% sikkerhed at 
have et GM-indhold <0,1% (denne beregning er dog ekstrapoleret et godt stykke uden for det 
datadomæne, som er undersøgt i Langhof et al. (2010)). 

Den udførte analyse af de tyske resultater giver ikke anledning til at foreslå ændringer i dyrkningsafstande 
for majs. Resultaterne viser, at værnebælter, markstørrelse og form har indflydelse på pollenspredning. 
Værnebælter har effekt, når de er placeret omkring modtage-marken (ikke-GM marken). 
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KARTOFLER 

Dyrkningspraksis og anvendelse i Danmark 

Kartoflen (Solanum tuberosum) har evnen til formering såvel vegetativt via knolde som gennem frø. I 
størstedelen af verden dyrkes og opformeres kartoflen som en enårig afgrøde ved brug af udsæd i form af 
læggekartofler (klonavl). Lokalt i Danmark har kartoffeldyrkningen stor intensitet og er størst i Midt- og 
Vestjylland. Kartoflerne anvendes til stivelsesproduktion, til spisebrug og til forarbejdning (chips, pommes 
frites m.v.). 

 

Tabel 5. Dyrkningsareal med kartofler i Danmark i 2002, 2010 og 2014. 

Dyrkningsår 2002 2010 2014 

Konventionelt dyrkede spisekartofler 12.000 ha 15.100 ha 15.800 ha 
Konventionelt dyrkede industrikartofler 20.000 ha 16.700 ha 21.600 ha 
Konventionelt dyrkede læggekartofler 4.000 ha 5.100 ha 4.900 ha 
Konventionelt dyrkede kartofler i alt (afrundet) 36.000 ha 37.000 ha 42.300 ha 
    
Økologisk dyrkede spisekartofler 750 ha 1.200 ha 1.100 ha 
Økologisk dyrkede industrikartofler 15 ha 18 ha 200 ha 
Økologisk dyrkede læggekartofler 130 ha 120 ha 100 ha 
Økologisk dyrkede kartofler i alt (afrundet) 895 ha 1.300 ha 1.400 ha 
    
I alt kartofler (afrundet) 36.900 ha 38.300 ha 43.700 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger om markplan fra ansøgning om enkeltbetaling 2014 pr. 1. januar 2015. 
Udtrækket er bearbejdet af Inge T. Kristensen (AGRO AU). 

 

Kartofler udgør ca. 1,5% af landbrugsarealet, og den økologiske avl udgør 3,6% af det samlede 
kartoffelareal. Det samlede areal med kartofler er steget siden 2010 primært inden for konventionel 
produktion af industrikartofler (Tabel 5).  
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Figur 8. Dyrkningsareal med konventionelt dyrkede kartofler i 2014. Figur produceret 
af Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 

 

 

 

Figur 9. Dyrkningsareal med økologisk dyrkede kartofler i 2014. Figur produceret af 
Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 
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Frembringelse af nye sorter (forædling) sker traditionelt via kontrolleret krydsning og udsåning af 
frøplanter (nye sorter), herefter foretages udvalg af dyrkningsværdige kloner over flere generationener. I 
Danmark er der over en lang årrække sket ved forædlingstationen i Vandel efter Fødevareministeriets 
godkendelse. Udover de danske sorter importeres løbende læggekartofler af udenlandske sorter, der er 
frembragt på tilsvarende måde.   

Der er en betydelig produktion af læggekartofler i Danmark (Figur 10, 11) af såvel danske som udenlandske 
sorter bl.a. til eksport, mens der importeres læggekartofler af særlige sorter. Læggekartoffelproduktionen 
er omfattet af særlige regler for dyrkning og kontrol af avlen, der skal sikre sortsrenhed og frihed for 
fremmed sort samt for uønskede sygdomme og skadedyr1. Ligeledes findes regler for produktion til 
konsum, industri og foderkartofler, der bl.a. i Danmark omfatter regler for regelmæssig udskiftning af 
læggekartofler. Herudover er private kontraktlige forpligtelser vedrørende avl og levering af kartofler 
udbredt i Danmark. 

 

 

Figur 10. Dyrkningsareal med konventionelt dyrkede læggekartofler i 2014. Figur 
produceret af Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 

 

 

                                                           
1 Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler BEK nr. 197 af 26/02/2014 
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Figur 11. Dyrkningsareal med økologisk dyrkede læggekartofler i 2014. Figur 
produceret af Inge T. Kristensen, AGRO, AU. 

 

Erfaringer med GM-kartofler i Danmark 

Der er ikke siden 2003 udført nye forsøg med GM-kartofler i Danmark, og der har ikke været danske 
ansøgninger om markedsføring af GM-kartofler. 

 

Erfaringer med GM-kartofler uden for Danmark 

Der har i perioden 2011-2015 været 12 anmeldelser af udsætningsforsøg i EU - flest i Tyskland, England, 
Holland og Sverige. Forsøgene har i perioden 2011-2015 mest omfattet kartofler med forbedret resistens 
mod kartoffelskimmel samt med særlig stivelsessammensætning. Desuden er der forsøg med kartofler med 
resistens mod cystenematoder, stresstolerance og øget stivelsesindhold samt kartofler til medicinsk og 
teknisk brug (EU JRC, 2015). 

Af særlig interesse er GM-udsætningsforsøg med cis-gene kartoffelsorter, der er frembragt ved 
gensplejsning, men som kun indeholder skimmelresistensgener, som er taget fra kartoflens vilde 
slægtninge. Tilsvarende gener har man gennem årene indført i dyrkede kartofler gennem meget langvarige 
krydsnings- og forædlingsprogrammer. Fordelen ved den nye teknik er en forventet mere effektiv strategi 
overfor svampen, idet man forventer ”hurtigt” at kunne skifte skimmelresistens gener uden, at sorternes 
agronomiske og kvalitetsmæssige egenskaber ændres (Haverkort et al., 2008; Jochemsen, 2008; Park et al., 
2009, Jones et al., 2014). Med den nuværende lovgivning i EU er cis-gen teknikken omfattet af lovgivningen, 
der vedrører GM-afgrøder. 
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En tidligere kommerciel dyrkning i USA, Canada og Østeuropa af insektresistente GM-kartofler er ophørt 
formentlig på grund af negative forbrugerholdninger og manglende afsætningsmuligheder til større 
detailhandelskæder. 

Sorten Amflora (EH92-527-1) ejet af BASF Plant Science GmbH med ændret stivelsessammensætning blev 
godkendt af EU-kommisionen til teknisk anvendelse i stivelsesindustrien, og restproduktet fra produktionen 
er tilladt anvendt til foder i marts 2013 efter 13 års godkendelsesprocedure (EFSA, 2013) 

De første markforsøg blev udført i Sverige i 1994, og der blev sammenlagt udført mere end tre hundrede 
markforsøg med sorten i Europa. Det blev konstateret, at sortens agronomiske egenskaber var som for den 
oprindelige sort. Ifølge de videnskabelige udredninger af EFSA fandtes sorten fødevaremæssigt sikker. 
Ifølge firmaet havde man flere GM-kartoffelsorter undervejs, som man ville søge at få godkendt til stivelse 
til forarbejdning samt indeholdende sygdomsresistens (GMO Compass, 2015). 

I begundelsen af 2012 ophørte firmaet markedsføringen af Amflora i Europa på grund af mangel på 
offentlighedens accept. Hovedkvarteret for forskningsaktiviterterne vedrørende planter blev samtidig 
stoppet og flyttet til USA, og man ønsker i stedet at satse på markedet i USA og Asien. Senere blev 
godkendelsen af sorten i EU kendt ugyldig ved en EU domstol på grund af en formel fejl i 
godkendelsesproceduren fra EU kommissionen, hvilket dog ikke fik reel betydning, idet markedsføringen af 
sorten som nævnt var trukket tilbage i EU. 

GM-sorter som Amflora er som udgangspunkt også dyrkningsegnet under danske forhold, men den danske 
kartoffel-stivelsesindustri ønsker ikke at benytte GM-kartofler i deres dyrkning med baggrund i 
forbrugernes nuværende indstilling til GM-afgrøder (pers. komm. Agrochef Henrik Pedersen, AKV Langholt, 
2015). 

Kartofler med resistens over for kartoffelskimmel har generelt stor interesse i Danmark, herunder 
ovennævnte, idet der vil være betydelige miljømæssige og økonomiske gevinster ved brugen heraf i form af 
mindre forbrug af pesticider og mindre tab på grund af skimmelangreb. 

 

Kilder til spredning 

De vigtigste spredningskilder: 

• Overvintrende spildkartofler (gengroninger) 
• Knolde efterladt i maskiner og udstyr til håndtering af kartofler samt i lagre 

 

Desuden pollenspredning og krydsbestøvning mellem kartoffelafgrøder hvorved dannes frø, der tilgår 
jordens frøbank, hvorfra der kan fremspire frøplanter og dannes knolde. Overvintring af disse knolde er i 
lighed med spildkartofler en mulighed for spredning og overlevelse. Frøoverlevelsen i jorden er lang, men 
der er ikke tegn på, at kartofler kan optræde som egentligt frøukrudt uden for marker. I Danmark findes 
ingen vilde slægtninge (solanumarter), som kartoflen kan krydses med. Kartoffelfrøplanter er således kun et 
fænomen i marker og sædskifter, hvor der indgår kartofler. Der er stor forskel på de enkelte sorter med 
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hensyn til blomstringsevne og frøsætning. Nogle sorter blomstrer slet ikke eller kun sporadisk og danner 
kun sjældent eller aldrig frø, mens andre er meget fertile. For uddybning se Udredningen fra 2003 og 
Supplerende rapport fra 2007 og 2011 (Tolstrup et al., 2003, Tolstrup et al., 2007, Boelt et al., 2011). 

 

Spildkartofler/gengroninger 

Gengroninger eller spildkartofler, som de også kaldes, udgør et stigende problem for kartoffelavlen i 
Danmark, hvilket tilskrives milde vintre uden længerevarende frost. I kartoffelavlen forårsager 
gengroninger kassation af læggekartofler (0 tolerance) samt udbyttetab som følge af 
opformering/vedligeholdelse af sædskiftebetingede sygdomme og skadedyr såsom kartoffelbrok og 
nematoder.  

Ved læggekartoffelkontrollens marksyn af kartoffelfremavlen i Danmark forekom kassation på grund af 
gengroninger i 2007 og 2008, men det er ikke sket i 2009 og 2010 (Pedersen, 2008, 2009 og 2010). Ifølge 
NaturErhvervstyrelsens statistik (Anne Christine Helms og Trine Stahnke pers. skriftlig komm, 2015) er der i 
alle årene 2011-2015 kasseret arealer pga. gengroninger og iblanding af fremmed sort ved marksyn. 
Kassationer af disse årsager har udgjort 1-6% af kassationerne.    

Udenlandske forsøg har vist, at der i forbindelse med kartoffelhøsten efterlades fra 40.000 og op til 120.000 
knolde pr. ha på marken (Perombelon, 1975; Lutman, 1977), hvilket er i samme størrelsesordenen, som der 
anvendes ved lægning af kartofler. 

Frostgrader er en glimrende måde at bekæmpe gengroninger på, hvorfor overfladisk jordbehandling 
efterår/vinter, hvor knoldene udsættes for lavest mulige temperaturer, har effekt. For at kunne bekæmpe 
gengroninger er det vigtigt, at kartoffelavlernes mulighed for jordbearbebejdning i efterårs- og 
vintermånederne bevares. Derfor er lægge- og spisekartoffelavlere fritaget fra Grøn Vækst bestemmelserne 
på dette punkt. Mulighed for håndtering af efterafgrøder forud for kartofler må ligeledes vurderes 
(Heiselberg, 2011). En efterfølgende afgrøde fx vårsæd i sædskiftet med stor konkurrenceevne og mulighed 
for herbicideanvendelse kan ligeledes anvendes.  

Ingen af de anvendte strategier mod gengroninger er i stand til at udrydde gengroninger fuldstændigt i 
løbet af en sæson, men vil kunne svække og reducere antallet af disse. 

For at øge viden om problemstillingen vedrørende gengroninger i kartofler og for at kunne fastsætte 
virkemidler til forebyggelse af iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle og økologiske 
kartofler bestilte NaturErhvervstyrelsen ved Aarhus Universitet et notat, der bl.a skulle indeholde konkrete 
forslag til alternative bekæmpelsesstrategier, der i videst muligt omfang begrænser gengroninger (Kudsk, 
2012).  

Jf. Kudsk (2012) kan overlevende spildkartofler bekæmpes kemisk. I traditionel kartoffeldyrkning 
bekæmpes overlevende spildkartofler kemisk, men bekæmpelsesgraden kan variere meget. Af godkendte 
herbicider i Danmark er det kun aktivstofferne fluroxypyr og aminopyralid, som kan anvendes i voksende 
kornafgrøder, og glyphosat, som kan anvendes før høst, som har effekt på spildkartofler. Aminopyralid er et 
nyt aktivstof, som er mere effektivt over for spildkartofler end fluroxypyr. De to førstnævnte er forholdsvis 
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dyre, mens effekten af glyphosat afhænger af kartoffelplanternes tilstand på behandlingstidspunktet. Er 
væksten hæmmet af kartoffelskimmel eller andre skadegørere, er effekten som regel dårlig, hvorimod der 
kan opnås en god effekt på spildkartofler i god vækst, men bekæmpelsesgraden kan variere meget.  

I Kudsk (2012) beskrives undersøgelser (Loft,2009), hvor Kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt undersøgte 
50 nordjyske kartoffelmarker for forekomst af spildkartofler/gengroninger og sammenholdt disse resultater 
med de sidste 3 års dyrkningspraksis. Moniteringen viste, at der ikke var nogen klar sammenhæng imellem 
antallet af kartoffelfrie år og antallet af marker uden spildkartofler. Jf. resultaterne har dyrkningspraksis 
dog en effekt i nogle marker over år og andre undersøgelser, fx Toumusti 2005a og b, viser en klar effekt.  

Til gengæld blev der fundet markant flere spildkartofler i de marker, hvor jorden blev pløjet efter optagning 
af kartoflerne i forhold til de marker, hvor der kun blev harvet. Der var en tendens til, at der var flere 
spildkartofler, hvor der blev dyrket vintersæd efter kartofler, end hvor der var blevet dyrket vårsæd. En 
mulig årsag til denne forskel kunne ifølge forfatteren være, at såning af vintersæd trykker kartoffelknoldene 
længere ned i jorden, hvor temperaturen er højere end ved jordoverfladen, eller at vintersæden isolerer 
jordoverfladen mod frost. Vintersæds virkning er ifølge Kudsk (2012) et forhold, der bør undersøges nøjere. 
Endelig blev resultaterne sammenholdt med brugen af glyphosat. Der blev fundet en tendens til en mindre 
forekomst af spildkartofler ved større anvendelse af glyphosat (antal sprøjtninger og dosering).  

Boydston et al. (2006) undersøgte kartoffelknoldes overlevelse ved forskellige frostgrader. I 
laboratorieforsøg afhang overlevelsen af jordens vandindhold, idet kartoflerne kunne tåle lavere 
temperatur, når de var placeret i tør sammenlignet med fugtig jord. På baggrund af 9 markforsøg 
konkluderede forfatterne, at minimumtemperaturer i intervallet -1,9 til -1,5°C resulterede i nogen 
dødelighed, hvorimod ingen kartoffelknolde overlevede, når temperauren var lavere end -2,8°C.  

Under finske forhold undersøgte Mustonen et al. (2009) risikoen for overvintring af knolde over en treårig 
periode og fandt, at i 2 ud af 3 år døde alle kartoffelknolde, mens op til 3,5 % af knoldene overlevede i et år 
med snedække hele vinteren, og hvor temperaturen ikke nåede under -0,9°C. To sorter blev sammenlignet, 
og man fandt en højere overlevelse af sorten med det højeste sukkerindhold, hvilket indikerer, at 
sukkerindholdet kan være en af de parametre, der influerer på knoldenes evne til at overleve. Generelt har 
ovenstående forsøg vist, at blot et par graders frost i en forholdsvis kort periode er tilstrækkelig til, at 
spildkartofler ikke overlever vinteren. Selv i en vinter med tykt isolerende snelag og jordtemperaturer som 
kun var lidt under frysepunktet i en periode på mere end 60 dage, overvintrede kun en lille del af knoldene 
(0-3,5%).  

Disse forsøg er ikke repræsentative for danske vintre, hvor vi i en årrække har haft milde vintre, og hvor 
overlevelsen af gengroninger kan være betydelig. Men forsøget viser, at selv om der kun er let frost i jorden 
kan det virke sanerende, hvis frosten varer ved tilstrækkeligt længe. Selv ved en så lav overlevelse, som her 
er beskrevet, bliver der dog ganske mange gengroninger tilbage på marken svarende til 1.000-4.000 pr. ha 
(Lutman, 1977, Perombelon, 1975).  

I Japan er udviklet den såkaldte ”Soil frost control” til bekæmpelse af gengroninger ved brug af 
agrometerologiske målinger og manipulation af snedækket. Metoden er anvendelig i koldt fastlandsklima 
(Yazaki et al., 2013). Det er dog ukendt, om metoden evt. i modificeret form er anvendelig i mildere klima 
som det danske. 
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Ved undersøgelse af et stort antal marker i Finland af Toumisto (2005a, 2005b) fandtes en utilsigtet 
forekomst af fremmede sorter i undersøgte marker på 0,08%. Gennemsnitsafstanden til nærmeste 
kartoffelmark i de forudgående års dyrkning var ca. 9 m og i ca. 3/4 af tilfældene var den mindre end 3 m. 
Tuomisto (2005a, 2005b) fandt en sammenhæng med den fundne utilsigtede forekomst af fremmede 
sorter og: 

• afstanden mellem markerne 
• overvintring (år siden sidste avl) og 
• markstørrelsen 

 

I sin Scientific rapport (EFSA, 2013) vedrørende dyrkningen og moniteringen af Amflora, der dog er stoppet 
i 2012, ser EFSA ikke umiddelbart nogle problemer med bekæmpelsen af gengroninger herfra, men 
kommer med forslag til metodeforbedringer i forbindelse med overvågningen og moniteringen, der fx giver 
mulighed for at vurdere forskellige tiltag til bekæmpelse af gengroninger.  

 

Pollenspredning og frøplanter 

Som anført i Udredningen 2003 og Supplerende rapport fra 2007 og 2011 (Tolstrup et al., 2003, Tolstrup et 
al., 2007, Boelt et al., 2011) viste ingen af de dengang refererede undersøgelser en pollenspredning ud over 
10 m fra pollenkilden og da med lav frekvens. I en nyere undersøgelse i konventionelle sorter af Petti et al. 
(2007) undersøgtes genspredningen fra en pollendonor til en hansteril sort. Genspredningen blev bestemt 
ved frugtsætningen på modtagersorten og bekræftet med mikrosatellit markørmetode. Der fandtes bær 
med spiredygtige frø i en afstand af 21 m fra pollenkilden. Antallet af bær med levedygtige kartoffel-frø var 
negativt korreleret med afstanden fra pollenkilden. Det blev påvist, at fouragerende glimmerbøsser 
(Meligethes aenus) er en vektor for spredning af kartoffelpollen. Det bemærkes, at omfanget af 
pollenspredning i kartofler af glimmerbøsser ikke er undersøgt under danske forhold. Desuden kan især 
humlebier, men også honningbier, transportere og sprede pollen over større afstande. Tidligere har det 
været kendt, at humlebier og andre insekter besøger kartofler, og i nyere danske undersøgelser er det 
fundet, at honningbier kan indsamle kartoffelpollen (Søgaard Jørgensen 2012). Da man i undersøgelser 
vedrørende rapspollenspredning har set spredning med insekter over større afstand op til 800 m (Ramsay 
et al., 1999) eller 1.100 m (Chifflet et al., 2011), må det derfor antages, at insekter kan bidrage til sprede 
pollen og bestøve kartofler. I Danmark formeres kartofler fra knolde, og her spiller pollen-overførelse ingen 
rolle. Kun ved kartoflerforældling er krydsbestøvning nødvendig, men her sørger forædlerne for, at dette 
foregår i lukkede rum med insektnet (Lars Bødker, SEGES og Hanne Grethe Kirk, LKF, Vandel pers. 
meddelse). 

Ved et gensspredningsforsøg i Argentina (Capurro 2014) blev spredningen fra dyrkede kartofler til vilde 
slægtninge undersøgt over 2 år. Bær med hybridfrø blev begge år konstateret ud til 40 m fra 
pollendonoren. For at undgå uønsket genspredning foreslår forfatterne en isolations afstand i Argentina på 
100 m. Det bemærkes, at Argentina har vilde slægtninge til den dyrkede kartoffel, som man ønsker at 
beskytte mod krydsning med GM gener. De mest forkommende besøgende insekter var humlebier. 
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Praktiske erfaringer viser, at frøkartofler har ringe overlevelse i forhold til spildkartofler og gengroninger, og 
bekæmpelsen heraf er tilsvarende. 

Der er bl.a. på organisationen Frøsamlernes hjemmeside tegn til, at ”true potato seed” (TPS) er indført og 
dyrkes i mindre målestok blandt hobbydyrkere i Danmark. Det er ikke bekendt, om disse sorter er testet for 
karantæneskadegørere hhv. GM-indhold, og om dyrkningen sker lovligt, fx efter særlig aftale med 
Naturerhvervsstyrelsen. Ellers udøves kontrolleret krydsbestøning og dyrkning af 1. års kloner i forbindelse 
med det traditionelle forædlingsarbejde for nye sorter ved Landbrugets Kartoffelfond, hvilket sker efter 
gældende regler og aftale med NaturErhvervstyrelsen jf. ovenfor. Såfremt frøformering og avl af nye 
blandingssorter og kloner bliver kommercielt udbredt i Danmark, må der fornyet udredning til og tages 
højde herfor i forbindelse med ”reglerne for sameksistens”, idet sådant materiale så vidt vides er udvalgt 
for høj fertilitet og for at kunne give en høj produktion af knolde i det udspaltende materiale umiddelbart 
efter udsåning af TPS.  

 

Virkemidler 

Sammenfattende bekæmpelsesstartegi for spildkartofler/gengroninger (Kudsk, 2012, Boelt et al.,2011):  

• Forholdsregler mod spild af kartofler ved høst  
• Ingen pløjning efter høst af kartofler 
• Bekæmpelse af gengroninger/spildkartofler, fx ved gentagen overfladisk jordbehandling/harvning 

inden såning af næste afgrøde 
• Året efter kartofler bør der dyrkes vårsæd (effekten af dette bør undersøges nærmere i forhold til 

vintersæd), hvor gengroninger/spildkartofler bekæmpes med fluroxypyr/aminopyralid og/eller 
glyphosat. I økolologi er fx rækkesåede afgrøder, der kan radrenses, en mulighed   

• I det andet år efter kartofler kan der dyrkes enten vår- eller vintersæd  
• Markerne skal moniteres for spildkartofler for at sikre, at spildkartofler ikke forekommer, når den 

næste kartoffelafgrøde skal dyrkes   

Andre virkemidler til reduktion af GM-spredning: 

• Anvendelse af certificeret udsæd 
• Isolationsafstand til ikke-GM-kartofler samt dyrkningsinterval mellem GM-kartofler og 

konventionelle henholdsvis økologiske kartofler 
• Forholdsregler mod spild ved transport og rengøring efter GM-avl og ved fælles brug af maskiner, 

udstyr m.v. 

 

Konklusion 

Kartofler (Solanum tuberosum) udgør ca. 1,5% af landbrugsarealet, og den økologiske avl udgør 3,2% af det 
samlede kartoffelareal. Det samlede areal med kartofler er steget siden 2010 særligt inden for den 
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konventionelle produktion. Der er en betydelig produktion af læggekartofler i Danmark bl.a. til eksport, 
mens der importeres læggekartofler af særlige sorter. 

Den nuværende viden giver anledning til en opdatering af reglerne for bekæmpelse af gengroninger, som 
er meget aktuel, fx vedrørende pløjning efter høst. Det foreslås endvidere, at dyrkningsbekendtgørelsen 
justeres, så minimumafstanden mellem en GM-kartoffelproduktionsmark og en konventionel hhv. 
økologisk produktionsmark sættes til min. 10 m uanset GM-afgrødens evne til at danne fertile blomster, og 
ikke som nu hvor afstandskravet til ufertile GM-sorter er sat til 2 m. Forslaget har baggrund i, at man med 
den nuværende viden må forvente, at gengroninger flyttes, når marken bearbejdes mekaninsk, hvorved 
markafgrænsningen udviskes. Envidere vil længde og bredde af nabomarken have stor betydning for 
muligheden for utilsigtet iblanding heri. 

GM-kartoffelsorten Amflora er af firmaet BASF taget ud af dyrkningen i Europa. Der er forsøgsudsætninger 
med skimmelresistente GM-sorter, som endnu ikke er godkendt, men kan have en fremtidig interesse i 
Danmark, såfremt disse godkendes samt at offentligheden og aftagerne accepterer anvendelsen af 
teknikken. 

 

  



40 
 

BEDEROER 

Dyrkningspraksis og anvendelse i Danmark 

Bederoer (Beta vulgaris) til sukkerproduktion dyrkes primært på Lolland-Falster, Fyn og Sjælland. Roer 
dyrkes typisk i et sædskifte med vårbyg og hvede i 3- til 4-årige sædskifter. Arealet med sukkerroer er faldet 
yderligere siden 2010 og udgjorde i 2014 knap 36.000 ha, hvorimod arealet med foderroer er steget. 
Produktion af foderroer er størst i Midt- og Nordjylland og meget lav i Region Sjælland. Stigningen i arealet 
med foderroer kan dels skyldes nogle kølige somre, hvor majsudbyttet har skuffet især i den nordlige del af 
landet, men det kan også skyldes en begyndende interesse for anvendelse af foderroer til biogas. 

 

Tabel 6. Dyrkningsareal med roer i Danmark i 2006, 2010 og 2014. 

Dyrkningsår 2006 2010 2014 

Konventionelt dyrkede sukkerroer 
41.400 ha 39.100 ha 35.900 ha 

Konventionelt dyrkede foderroer 4.200 ha 4.100 ha 6.600 ha 
Konventionel bederoefrøavl 106 ha 100 ha 50 ha 
Konventionelt dyrkede bederoer i alt (afrundet) 45.700 ha 43.300 ha 42.550 ha 
    
Økologisk dyrkede sukkerroer 5 ha 0 ha 0 ha 
Økologisk dyrkede foderroer 19 ha 28 ha 105 ha 
Økologisk bederoefrøavl - 4 ha - 
Økologisk dyrkede bederoer i alt (afrundet) 24 ha 32 ha 100 ha 
    
I alt bederoer (afrundet) 45.700 ha 43.400 ha 42.600 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014 og Danmarks Statistik. 

 

Arealet med sukkerroer er faldet yderligere siden 2010, og der dyrkes ikke økologiske sukkerroer i 
Danmark. I 2014 udgjorde bederoer 1,6% af det dyrkede areal (Tabel 6). Der er en beskeden produktion af 
roefrø i Danmark (basisfrø og multigermt frø), men langt hovedparten af den anvendte udsæd er 
produceret i det sydlige Frankrig eller Norditalien. 

 

Erfaringer med GM-roer i Danmark 

Der blev foretaget markforsøg med glyphosattolerante foderroer i 2002 og 2003, men den danskudviklede 
GM-roe er efterfølgende blevet skrinlagt. Afgrøden er omfattet af regler for GM-dyrkning. Miljøstyrelsen 
har godkendt en forsøgsudsætning med den glyfosattolerante H7-1 sukkerroe for perioden 2011-15. 
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Erfaringer med GM-roer uden for Danmark 

Der er i perioden 2011-2015 givet tilladelse til fem forsøgsudsætninger i EU med den glyfosattolerante H7-1 
sukkerroe. 

Dyrkning af GM-roer blev introduceret i USA i 2007, indfasningen af den herbicid-tolerante sukkerroe har 
været den hurtigste af alle GM afgrøder. I 2009, tre år efter introduktionen, var 90% af de dyrkede 
sukkerroer GM. Efter en kortvarig tilbagetrækning af godkendelsen i 2010, er det igen tilladt at dyrke GM-
sukkerroer i USA. 

 

Kilder til spredning 

Roer er udelukkende fremmedbestøvere, og pollenet overføres hovedsagelig med vinden, men insekter har 
også en vis betydning som bestøvere. Roer har tvekønnede, førsthanlige blomster, hvor støvfanget først 
åbner sig efter, at det sidste pollen fra støvknapperne er spredt. De dyrkede sukkerroer, foderroer og 
rødbeder (Beta vulgaris ssp. vulgaris) kan krydse med hinanden, og bederoer kan krydse med strandbede 
(Beta vulgaris spp. maritima), som vokser i kystnære egne fortrinsvis i det østlige Danmark omkring 
Storebæltskysten. Strandbede er en genetisk ressource for den dyrkede bederoe. 

Bederoer er en to-årig art, der udvikler sig vegetativt det første år, mens planten går i frø i den 2. 
vækstsæson. Vernalisering i kolde forår eller under frøproduktionen samt sortsforurening med gener fra 
enårige vildroer i frødyrkningsområdet kan få bederoer til at gå i stok og sætte frø i første dyrkningsår. 
Levedygtigheden af disse frø er undersøgt af Longden og Breay (1995) og Sester et al. (2006), der angiver et 
årligt frøtab på ca. 30% under engelske og franske dyrkningsforhold. Praktiske observationer viser, at 
bederoer kan udvikle spiredygtige frø under danske klimaforhold,og at disse frø kan give ophav til enårige 
bedespildplanter (ukrudtsroer/vildrøer) i efterfølgende afgrøder.  

Dyrkningsanvisningen for sukkerroer er, at stokløbere og vildroer skal bortluges før de sætter frø. Såfremt 
det overholdes indtil begyndelsen af august, vil der normalt ikke sættes spiredygtige frø i de stokløbere, der 
måtte udvikles efterfølgende. Skulle der være produceret frø, kan disse spildfrø bekæmpes under danske 
forhold ved at undgå dybpløjning om efteråret, således at eventuelt tabte roefrø spirer og dør inden næste 
afgrøde etableres. I et typisk sædskifte følger normalt enten vårbyg eller vinterhvede. Sidstnævnte kun 
muligt i de år, hvor roerne tages tidligt op. I begge tilfælde anvendes herbicider, som effektivt bekæmper 
vildroer.  

Vildroer er normalt ikke et problem (pers. komm., Jens Nyholm Thomsen, 2015). Der kan findes 
undtagelser, men fabrikken inddrager kontrakten i disse tilfælde med mindre, der gøres en radikal indsats.  

Graden af stokløbning er påvirket af de klimatiske forhold og særligt en tidlig såning kan resultere i en 
forøgelse af graden af stokløbning (Thomsen og Hansen, 2015). Der er en omfattende roe-forædling i 
Danmark. I danske sortsforsøg med sukkerroer registreres sorters tilbøjeligehed til stokløbning, og det er et 
højt prioriteret forædlingsmål at reducere denne egenskab. Forædlingmål for stokløbningstendens i 
moderne sukkerroesorter angives at være <0,05% (pers. komm., Jens Nyholm Thomsen, 2015). 
Produktionen af roefrø foregår i det sydlige Frankrig eller Norditalien, hvor strandbeden findes udbredt i 
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selve dyrkningsområdet (Arnaud et al., 2009). Hér findes populationer af ukrudts-hybrider mellem den 
dyrkede bederoe og strandbeden, og nogle af disse vildroer er enårige (Arnaud et al., 2011). Hvis Frankrig 
eller Italien tillader dyrkning af GM-roer, vil disse ukrudtshybrider være en væsentlig kilde til spredning af 
GM, bl.a. fordi de ifølge franske publikationer findes i forholdsvis høje antal og producerer en baggrunds-
sky af pollen, som kan bevæge sig over meget store afstande (Darmency et al., 2009). 

 

Ny viden 

Der er gennemført omfattende studier og modelberegninger over ukrudtsroers populationsdynamik som 
funktion af dyrkningsteknik, sædskifte, efterfølgende jordbearbejdning mm., og på baggrund af disse 
studier er der beskrevet strategier for at minimere problemer med ukrudtsroer (Colbach et al., 2010; Sester 
et al., 2008; Tricault et al., 2009a, 2009b). Siden seneste opdatering (Boelt et al., 2011) har man i franske 
studier arbejdet med at beskrive populationsstrukturen af ukrudts-vildroer med henblik på bedre at kunne 
beskrive omfanget af den genetiske spredning (Arnaud et al., 2010; Arnaud et al., 2011). Denne viden er 
relevant i forhold til at anvise muligheder for at opretholde høj genetisk renhed ved produktion af roefrø. 

 

Virkemidler 

De vigtigste virkemidler til at reducere GM-spredningen er: 

• En effektiv bekæmpelse af stokløbere 
• anvendelse af certificeret udsæd 
• bekæmpelse af ukrudtsroer 
• isolationsafstand 
• dyrkningsinterval  
• rensning af maskiner ved maskinfællesskab.  

 

Konklusion 

Bederoer (Beta vulgaris) til sukkerproduktion dyrkes primært på Lolland-Falster, Fyn og Sjælland. Arealet 
med sukkerroer er faldet yderligere siden 2010, og der dyrkes ikke længere økologiske sukkerroer i 
Danmark. Arealet med foderroer er steget siden 2010, hvilket kan skyldes nogle forudgående kolde 
vækstsæsoner, hvor majsudbyttet har været lavt i den nordlige del af Jylland samt en stigende interesse for 
roer til biogas. I 2014 udgjorde bederoer 1,6% af det dyrkede areal. Der er en beskeden produktion af 
roefrø i Danmark (basisfrø og multigermt frø), men langt hovedparten af den anvendte udsæd er 
produceret i det sydøstlige Frankrig eller nordvestlige Italien. 

Den største potentielle risiko for GM-spredning er via pollenspredning fra stokløbere, som ved bestøvning 
med andre stokløbende planter kan producere frø, som kan overleve i jorden og give ophav til ukrudtsroer. 
Derfor er de væsentligste virkemidler til reduktion af GM-spredning at fjerne stokløbere og anvende 
certificeret udsæd af sorter med ringe tilbøjelighed til stokløbning. 
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Isolationsafstand foreslås opretholdt på 10 m mellem GM-marker og såvel konventionelle som økologiske 
marker, og dyrkningsinterval på tre år, hvor der skal foretages en effektiv bekæmpelse af eventuelle 
ukrudtsroer og overvintrende roer i de mellemliggende afgrøder. Ved udbredt GM-dyrkning kan det blive 
nødvendigt at evaluere afstandskrav og dyrkningsinterval.  
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BYG OG HVEDE 

Dyrkningspraksis og anvendelse i Danmark 

Byg (Hordeum vulgare) dyrkes såvel som vår- og vinterbyg. Vårbyg er næst efter vinterhvede den mest 
udbredte afgrøde i Danmark. Arealet har været relativt stabilt over en årrække og udgjorde i 2014 ca. 
486.000 ha, hvilket svarer til 19% af landbrugsarealet og 34% af kornarealet (Tabel 7). Vinterbygarealet 
udgjorde i 2014 ca. 119.000 ha, svarende til ca. 5% af landbrugsarealet og 8% af kornarealet. Vårbyg 
anvendes primært til malt- og foderformål. Vinterbyg anvendes primært til foder i den danske 
husdyrproduktion. Det økologiske vårbygareal er på ca. 14.000 ha svarende til 0,4% af landbrugsarelaet, 
mens arealet med økologisk vinterbyg er marginalt. 

Hvede (Triticum aestivum) er den mest udbredte afgrøde på landbrugsarealet. I Danmark dyrkes primært 
vinterhvede, hvorimod arealet med vårhvede er meget begrænset. Arealet med vinterhvede har varieret 
lidt gennem den seneste årrække og udgjorde i 2014 ca. 648.000 ha, hvilket svarer til ca. 25% af 
landbrugsarealet og 45% af kornarealet. Arealet med vårhvede var i 2014 på 16.000 ha., svarende til 0,6% 
af landbrugsarealet (Tabel 8). Hvede dyrkes i alle egne af landet. Hovedparten af det dansk producerede 
hvede anvendes som foder til den danske husdyrproduktion og en mindre del anvendes til konsumformål. 
Det økologiske hvedeareal ligger på ca. 4.000 ha for hhv. vårhvede og vinterhvede, svarende til 0,3% af 
landbrugsarealet. For vårhvedearealet er 28,7% økologisk dyrket, mens dette kun gælder for hhv. 0,6% for 
vinterhvede, 2,9% for vårbyg og 0,6% for vinterbyg.  

 
Tabel 7. Dyrkningsareal med byg i Danmark i 2006, 2010 og 2014. 

Dyrkningsår 2006 2010 2014 

Konventionelt dyrket byg til produktion 633.000 ha 546.000 ha 562.000 ha 
Konventionelt dyrket byg til udsæd 36.000 ha 27.000 ha 29.000 ha 
Konventionelt dyrket byg i alt (afrundet) 669.000 ha 573.000 ha 591.000 ha 
    
Økologisk dyrket byg til produktion 9.000 ha 13.000 ha 13.000 ha 
Økologisk dyrket byg til fremavl 1.000 ha 1.000 ha 2.000 ha 
Økologisk dyrket byg i alt (afrundet) 10.000 ha 14.000 ha 15.000ha 
    
I alt byg (afrundet) 679.000 ha 587.300 ha 606.000 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger om markplan fra ansøgning om enkeltbetaling, Statistik over økologiske 
jordbrugsbedrifter 2014 (Miljø-og Fødevareministeriet 2015) og Arealer af sædekorn 2014 
(Naturerhvervsstyrelsen, 2014). 
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Tabel 8. Dyrkningsareal med hvede i Danmark i 2006, 2010 og 2014. 

Dyrkningsår 2006 2010 2014 

Konventionelt dyrket hvede til produktion 656.000 ha 732.000 ha 633.000 ha 
Konventionelt dyrket hvede til udsæd 23.000 ha 22.000 ha 22.000 ha 
Konventionelt dyrket hvede i alt(afrundet) 679.000 ha 754.000 ha 655.000 ha 
    
Økologisk dyrket hvede til produktion 7.000 ha 10.000 ha 7.000 ha 
Økologisk dyrket hvede til udsæd 1.000 ha 1.000 ha 1.000 ha 
Økologisk dyrket hvede i alt (afrundet) 8.000 ha 11.000 ha 8.000 ha 
    
I alt hvede (afrundet) 687.000 ha 765.000 ha 663 000 ha 

Kilde: Udtræk af oplysninger om markplan fra ansøgning om enkeltbetaling, Statistik over økologiske 
jordbrugsbedrifter 2014 (Miljø-og Fødevareministeriet 2015) og Arealer af sædekorn 2014 
(Naturerhvervsstyrelsen, 2014). 

 

Erfaringer med GM-afgrøder af byg og hvede i Danmark 

Der er ingen erfaringer med dyrkning af genetisk modificeret byg og hvede i Danmark, men adskillige typer 
af genetisk modificeret hvede og byg er blevet fremstillet ved Aarhus Universitets Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet. I 2012 blev der givet tilladelse til markforsøg med PAPhy07-Cisgenic byg med forbedret fytase 
aktivitet (EU JRC, 2015).  

 

Erfaringer med GM-afgrøder af byg og hvede uden for Danmark 

Der har i perioden 2011-2015 været 4 udsætningsforsøg med byg og 3 udsætningsforsøg med hvede i EU 
(EU JRC, 2015). Der er endnu ikke givet tilladelse til dyrkning af GMO-afgrøder af byg og hvede i EU 
(European Commission - Press release database, 2015.). Der er heller ikke rapporteret om erfaringer med 
dyrkning af GM-hvede eller byg i verden. Monsanto havde i 2004 planer om at introducere glyphosphat 
tolerant GM-hvede. Dette blev dog opgivet (GMO Compass, 2015).  

 

Kilder til spredning 

Som beskrevet i Udredningen fra 2003 og de Supplerende rapporter 2007 og 2011 (Tolstrup et al., 2003, 
Tolstrup et al., 2007, Boelt et al., 2011) er byg og hvede selvbestøvere med begrænset spirehvile, uden 
evne til at opbygge en frøpulje i jorden og uden kendt risiko for at etablere sig som ukrudt i Danmark og 
Nordvesteuropa. I det følgende opsummeres kendt og ny viden vedrørende hvede og bygs 
formeringsmåde, frøspredning, evne til hybridisering med beslægtede arter og med ukrudtsarter under 
danske forhold. 
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Pollenspredning 

Hvede og byg er generelt betragtet som stærke selvbestøvere, hvilket betyder at deres genspredning via 
pollenspredning er lav. Der er ingen vilde beslægtede arter i Danmark, som krydser med byg og hvede, 
ligesom planter fra spildfrø ikke overlever lang tid. Hvede og byg bestøves normalt ikke med insekter, så 
potentiel fremmedbestøvning skal foregå via vindbestøvning. Afstand og pollenets levedygtighed bliver 
derved en vigtig faktor for muligheden for genoverførsel. 

Dyrket byg og dens vilde stamformer bestøves næsten udelukkende via selvbestøvning (ca. 99%) (Wagner 
og Allard 1991; Von Bothmer 1992; Ellstrand 2003), og genudvekslingen er meget lav (Ritala et al., 2002). 
Bygpollen er i ældre forsøg fundet at være meget følsom over for udtørring, og bygpollen antages kun at 
være levedygtigt i nogle få timer (Pope 1944; Bennett et al., 1973). Observeret genspredning aftager hurtigt 
efter nogle få meter fra donor (Gatford et al., 2006), og de fleste tilfælde af fremmedbestøvning i byg er 
resultatet af pollenoverførsel mellem planter, der er placeret tæt sammen (Wagner og Allard 1991). 
Gatford et al. (2006) observerede under australske markforhold en genspredning fra GM-byg på kun 
0,005% over en maksimal afstand af 10 m. 

Hvede har hovedsagelig en kleistogam bestøvning, hvilket vil sige selvbestøvning inden for en lukket blomst 
(Frankl og Galun 1977). Pollen frigives således, før blomsten åbner sig, hvilket reducerer graden af 
krydsbestøvning. Det er dog blevet kendt, at hvede kan hybridisere med arter af en lang række vilde 
slægtninge tilhørende slægterne Triticum og Aegilops, der findes i dyrkningsområder i Europa (Zaharieva og 
Monneveux 2006). Ingen af disse arter forekommer dog i Danmark, og deres pollenkrydsningsfrekvens med 
hvede er meget lav og kan dårligt betragtes som en kilde til genoverførsel. De kan dog potentielt set udvikle 
sig som ukrudt, hvis for eksempel herbicid-resistente gener overføres fra hvede til disse arter. 

Under markforhold er det observeret, at hvedepollen vil være levedygtigt i mindre end 30 minutter, og at 
pollen kan spredes op til 60 m i en højde af 1 m (D'Souza 1970; OECD, 1999). Markforhold så som 
temperatur, relativ fugtighed og vindhastighed har en stor indflydelse på pollenets levedygtighed og 
spredning. Flere studier viser at mere end 90% af hvedepollen falder inden for 3 m fra det blomstrende aks 
(Hedge og Wainers 2004). Genoverførsel fra en hvedesort til en anden forekommer kun, hvis planterne står 
meget tæt på hinanden og blomstringen foregår synkront. En række nyere canadiske forsøg med vårhvede 
har vist, at reduceret plantetæthed øgede sandsynligheden for pollenbåren genoverførsel eksponentielt 
(Willenborg et al., 2009). I forsøgene blev den maksimale pollenbårne genspredning forudsagt til at være 
0,31% ved en meget lav plantetæthed, denne falder ekspotentielt til 0,0003% ved en plantetæthed på 600 
planter pr. m2. I Danmark stiler man normalt efter ca. 350-400 planter pr. m2. En udsædsmængde over det 
normale havde dog ingen effekt i begrænsningen af den maksimale pollenoverførsel. Selv om 
selvbestøvningsgraden for hvede ligger på 98-99%, er langdistance pollenspredning på flere hundrede 
meter i meget små mængder blevet observeret (Matus-Cádiz et al., 2004, 2007). 

Resultater fra et Schweizisk markforsøg viste, at GM-forædlingslinjer af hvede kan have en større grad af 
evne til at fremmedbestøve i forhold til ikke GM-linjer, hvilket kan tilskrives en længere blomstring. 
Endvidere blev en tilsvarende forskel også observeret mellem hvedesorter (Rieben et al., 2011). Denne 
forskel var dog kun målbar, når der var under en ½ meter mellem pollen-donor og -modtager. Resultaterne 
ændrer således ikke ved, at sandsynligheden for krydsbestøvning er større inden for en mark end mellem 
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marker, og den nuværende anbefaling vedr. afstandskrav mellem marker er af størst betydning for 
sameksistens mellem GM- ogikke-GM afgrøder. 

 

Frøspredning 

Hvede og byg deler nogle kendte karakteristika med ukrudt, så som evnen til at spire i mange forskellige 
miljøer. Derimod mangler andre egenskaber, der karakteriserer ukrudt, så som spirehvile, evnen til at 
opbygge en levedygtig frøpulje i jorden og langdistance frøspredning (Baker 1965; Keeler 1989). Hvede og 
byg er tilpasset til enårig dyrkning, siden mennesket begyndte at dyrke dem, og udviklet gennem 100 års 
forædling til at have en lav spirehvile. Dette betyder, at spildfrø normalt vil spire umiddelbart efter høst. 
Hvede og byg har begge en relativ svag konkurrenceevne og mangler derfor potentialet til at blive en 
invasiv art (Keeler 1989; Keeler et al., 1996). Både hvede og byg har dog potentialet til at kunne etablere sig 
fra spildkorn i den efterfølgende afgrøde, hvorfor dyrkning af ikke-GM vintersæd bør undgås efter en 
afgrøde med GM-vintersæd. Hvede og byg tabt under transport vil dog kunne spire på ikke landbrugsjord, 
så som langs veje, ved kornsiloer etc. (von der Lippe og Kowarik 2007). 

 

Hybridforædling 

Dyrkning af hybrider i korn er attraktivt primært pga. af højere udbytte. For forædleren er det yderligere 
attraktivt, at hybridudsæd skal købes hos dem. Herved reduceres anvendelsen af ”farmed saved seeds”, 
som jo ikke honorerer forædleren for det forædlingsarbejde, som er lavet.  

Ved hybridavl styres pollenspredningen strengt. Kun bestemte hanplanter må bestøve. Fremstillingen af 
hybridudsæd er kompliceret og har haft størst udbredelse inden for fremmedbestøvende afgrøder som fx 
majs (hvor det er meget udbredt). Fremstillingen af hybrider i korn (som fortrinsvis er selvbestøver) har 
haft svære vilkår, men hjælpes frem af stadig bedre systemer til at fremstille hybridudsæd. En række af 
disse baserer sig på kemiske behandlinger og inducerede mutationer, men i de senere år er der udviklet 
teknikker, som under fremstillingen af udsæden anvender GM, men hvor det endelige produkt, udsæden, 
ikke indeholder fremmede gener. Systemerne er fortsat udviklet først og fremmest til majs, men vil over et 
5-10 årigt perspektiv forventeligt også blive overført til korn (nok først hvede). Der er tale om 
produktionssystemer som fx Pioneer Hi-Bred International´s ”Seed Production Sustem (SPT), som undervejs 
anvender GM-planter, men sorterer frøene efter en farvekode, så udsæden ikke er GM. Et andet system er 
Reverse Breeding, som anvendes til at lave hybrider. Her kan GM-planter indgå under produktionen, men 
man kan lave planter, som ikke indeholder transgener. Det er vigtigt at notere sig, at man ved fremstilling af 
hybridudsæd har styr på, hvor pollenet kommer fra. Dette er en af de vigtigste forudsætninger for at lave 
kontrollerede hybrider. 

Hvede (Triticum aestivum) og nogle tæt beslægtede arter er krydskompatible, og hybrider kan fremstilles 
under kontrollerede forhold. Disse er dog normalt han-sterile. Hybrider mellem almindelig hvede og 
durumhvede, der kun dyrkes yderst sjældent i Danmark, kan forekomme naturligt (Matus-Cadiz et al., 
2004). Triticale (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) er en menneskeskabt hybrid mellem hvede og rug 
(Secale cereale L.) og blev i 2014 dyrket på 15 371 ha. i Danmark. Man kunne forvente, at den med sit 
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ophav i hhv rug, der er en fremmedbefrugter, og hvede, der er selvbestøver ville have en større risiko for at 
blive fremmedbestøvet end hvede. Triticale er dog, ligesom hvede, primært selvbestøvende (Kavanagh et 
al., 2010) med begrænset intraspecifik ( Kavanagh et al. , 2010) og interspecifik pollen-medieret 
genspredning til vårhvede og vårrug (Kavanagh et al., 2013). Canadiske forsøg har således vist, at den 
pollen-bårne genspredning i vårtriticale er som for vårhvede (Kavanagh et al., 2012). Derfor vil de 
virkemidler, der gælder for samdyrkning af GM- og ikke-GM-hvede, også vil kunne gælde for triticale. 

Der har i de senere år været en stærk interesse i at udvikle og markedsføre nye sorter af hybrid vinterhvede 
og vinterbyg på grund af deres højere vitalitet gennem heterosis-effekt, højere kerne- og halmudbytte og 
bedre rodvækst. Overgangen til hybridsorter hæmmes dog af, at udbyttefordelene endnu ikke altid kan 
kompensere for den højere udsædspris. 

 

Virkemidler 

De vigtigste virkemidler til at reducere GM-spredningen af hvede og byg vil være at sikre udsæd uden GM-
indhold, da genspredning via pollen og som spildfrø er meget begrænset. Dette kan gøres ved: 

• anvendelse af certificeret udsæd 
• klart afgrænsede marker med isolationsafstand på 1 m mellem GM-sort og ikke-GM-sort af samme 

art. En isolationsafstand på 3 m anses dog i forhold til landbrugsmaskinernes arbejdsbredde som et 
praktisk tiltag for effektivt at undgå overslæb ved såning og høst 

• ved fremavl af udsæd foreslås en isolationsafstand på 3 m  
• dyrkningsinterval på mindst 1 år 
• rengøring af maskiner ved maskinfællesskab, herunder landbrugsmaskiner, lagerfaciliteter og 

faciliteter til opsækning af udsæd mm. 

 

Konklusion 

Hvede udgør med ca. 25% og byg med 23% af landbrugsarealet de to største landbrugsafgrøder. I Danmark 
dyrkes primært vinterhvede, mens arealet med vårhvede er begrænset i det konventionelle landbrug.  

Det økologiske areal med vår- og vinterhvede er hver på ca. 0,15% af landbrugsarealet og vårbygarealet på 
ca. 0,5%. Arealet med økologisk vinterbyg er marginalt. For de enkelte kornafgrøder gælder det at hhv. 
28,7% af vårhvedearealet, 0,6% for vinterhvedearealet, 2,9% for vårbygarealet og 0,6% for vinterbygarealet 
er økologisk dyrket. 

Både byg og hvede er stærke selvbestøvere med begrænset evne til at hybridisere, med begrænset 
spirehvile, manglende evne til at opbygge en frøpulje i jorden og manglende evne til at etablere sig som 
ukrudt. Det vigtigste tiltag for at muliggøre og sikre sameksistens for hvede og byg er at sikre adgang til 
certificeret udsæd med lavt GM. Dette kan gøres ved at holde tydelige markgrænser på 3 m mellem 
fremavlsareal og marker med GM-sorter af samme art, og en isolationsafstand på 1 m mellem 
produktionsmarker. Endvidere anbefales et dyrkningsinterval på mindst 1 år. 
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